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Solární elektrárna na škole

Pečovatelka roku je z Radotína

ZRUŠENO

SERVIS

VRÁŽSKÁ
PRODEJ

VÝPADOVÁ

2 
km

Dětský domov

Městský kamerový
systém v Praze

Vá ž e n í  s p o -
l u o b č a n é , 
Zastupitelstvo 
městské části 
Praha - Zbra-
slav na svém 
prosincovém 
zasedání de-
s e t i  h l a s y 
r o z h o d l o 

o odvolání starostky. Anonymní 
tiskové prohlášení, určené nejen 
pro čtenáře Zbraslavských novin, 
ale i pro celostátní tisk, následovalo 
hned druhý den. Uvedené důvody 
pro odvolání jsou v prohlášení 
podobné těm, jaké jsme si zvykli 
číst při odvolávání kohokoliv, tře-
ba i z vysokých funkcí státního 
aparátu. Nekonkrétní, opírající se 
o nedokázaná tvrzení, ale slibující 
bulvární sousto.
   Odvolání starostky nepředcházela 
žádná diskuse a konkrétní obvinění 
nebyla předložena. V připraveném 
programu jednání takový bod ne-
byl, ani nebyl dodatečně zařazen. 
Kdyby důvody pro odvolání byly na 
zasedání zveřejněny a paní starostka 
měla možnost se k nim veřejně vyjá-
dřit, považovala bych to za slušnější. 
A teprve po diskusi rozhodnout, zda 
stačí uložit nápravu nebo okamžitě 
odvolat. Bohužel se tak nestalo. 

Pan Toušek (SNK - ED) rovnou 
navrhl odvolání, zdůvodňováním 
se příliš nezabýval. Deseti zastu-
pitelům bylo vše natolik jasné, že 
k okamžitému souhlasu další pro-
jednávání nepotřebovali. O nástup-
ci, ani o tom, co bude následovat, 
jsme se nedozvěděli nic. O tom už 
se nerozhodovalo. Předpokládám, 
že v tom mají stejně jasno a měli by 
nás s tím co nejdřív seznámit.

Provizorium ve vedení MČ Praha - 
Zbraslav nelze přijmout jako řešení 
pro skoro celý příští rok. Závěrem 
mně dovolte, abych se s vámi podě-
lila o svou obavu. Je-li tento případ 
odstartováním předvolební kampa-
ně, máme se letos na Zbraslavi na 
co těšit. Jedinou obranou bude sle-
dovat, jakými prostředky ten který 
kandidát bojuje. Stejně se totiž bude 
chovat k vám, až si ho zvolíte a už 
vás nebude potřebovat. 

Ocenění Pečovatel/ka roku vyhlašuje 
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské 
pomoci v Praze ve spolupráci s Českou 
asociací pečovatelské služby od roku 
2002. Cílem je upozornit na potřebnost 
tohoto povolání, chápaného zpravidla 
jako životní poslání. Za rok 2009 patří 
k oceněným radotínská pečovatelka 
Jaroslava Koryntová. 
   Vyhlášení již 7. ročníku této celostát-
ní akce proběhlo pod vedením ředitel-
ky Diakonie Mgr. Libuše Roytové ve 
středu 2. prosince 2009 od 14 hodin na 
Novoměstské radnici v Praze 2. Akce 
se konala pod záštitou manželky prezi-
denta České republiky Livie Klausové, 
ministra práce a sociálních věcí Petra 
Šimerky a starostky Městské části Pra-
ha 2 Jany Černochové. 
   Titul Pečovatel/ka roku 2009 předala 
deseti nejlepším pečovatelům Livie 
Klausová, první dáma České republi-
ky, dalších 23 obdrželo čestná uznání 

za svou pečovatelskou práci. 
   K vítězům patří Jaroslava Koryntová, 

pracovnice radotínské pečovatelské 
služby působící od roku 1997 s krátkou 
přestávkou na „starém“ pečovatelském 
domě v ulici Na Benátkách. „Děkuji 

klientům, kteří mě nominovali, i ko-
legyním pečovatelkám, s nimiž se mi 
výborně spolupracuje. Ocenění je také 
motivací do mého dalšího působení, 
které pro mě není prací, ale posláním,“ 

říká vítězka z Radotína.     
A jak se o vítězích 

rozhoduje? Komise od-
borníků z psychosociální 
oblasti vybere na základě 
nominačních dopisů a na 
základě vlastních výpově-
dí pečovatelů a pečovatelek 
deset z nich, kteří převez-
mou titul pečovatel/ka 
roku. Ale i ti, kdo nejsou 
vybráni mezi „titulované“, 
si zaslouží ocenění za jejich 
nelehkou a obětavou práci 
a obdrží čestné uznaní za 
dosavadní práci. Celá akce 
není podle organizátorů 

pojímána jako soutěž či klání, ale jako 
příležitost poděkovat a veřejně ocenit 
práci pečovatelů a pečovatelek.

Koncepce radotínské radnice vy-
budovat nízkoenergetickou budovu 
základní školy, ideální poloha pro in-
stalaci fotovoltaických článků a uspěš-
nost při získání dotace z Ministerstva 
financí ČR. To jsou tři důvody vedoucí 
k realizaci solární elektrárny na objek-
tech základní školy v průběhu první 
poloviny roku 2010. 

V sousedství školy je pouze řeka 
Berounka a sportovní areál. Ploché 
střechy jsou situovány jižním směrem 
a poskytují možnost jednoduché insta-

lace, bez složitých technických úprav. 
Panely tak nebudou nikoho oslňovat. 
   Budova radotínské základní školy 
a školní jídelny jsou po rozsáhlé re-

konstrukci, která začala po povod-
ních 2002. Městská část Praha 16 
provedla výměnu oken, vnitřních 
instalací, zmodernizovala kotelnu 
a zateplila plášť budovy. Škola je 
umístěna v jedné historické budově 
a čtyřech pavilonech, které jsou pro-
pojeny spojovací chodbou. Provoz 
školy je vzhledem k členitosti areálu 
energeticky náročný, celková spo-
třeba elektrické energie areálu školy 
a jídelny je cca 120 MWh za rok. 

Uvažovaná instalace pokryje při-
b l i ž n ě  4 8  M W h 
uvedené spotřeby. 
V širším hledisku 
ušetří spálení cca 
122 tun uhlí a cca 
65 000 kg emisí CO2 
za rok. Snížení ná-
kladů provozu školy 
umožní da lší mo-
dernizace a přípravu 
projektů využití OZE 
(obnovitelné zdroje 
energie) pro školská 
zařízení v Radotíně, 
nebo rozšíří možnos-
ti grantů pro organi-

zace zaměřené na mládež. 
Investice bude mít i přímý vliv 

na pedagogický proces – školní 

   Obyčejně to nenavozuje tak docela 
příjemný pocit – pomyšlení, že někde 
nad hlavou bdí jedno z očí, které nespí 
a ukládá kdesi do paměti kroky a tváře 
lidí pod sebou...

Jenže pro každého z těch dole může 
nastat okamžik, kdy se mu právě díky 
tomuto neúnavnému hlídači dostane 
včasné pomoci. Nemusí ji vlastně ani 
zaznamenat, pouhá existence kamer 
mnohdy stačí, aby se třeba kapsáři či 
zloději aut určitým oblastem vyhýbali.

Pražský radní Milan Pešák ocenil 
rehabilitační péči v Dětském domově 
Charlotty Masarykové.

Osm měsíců po otevření nové re-
habilitační části v Domově Charlotty 
Masarykové na Zbraslavi pro malé 
děti do šesti let se o jejím využití 
přijel přesvědčit radní pro oblast 
zdravotnictví Milan Pešák.

Během rekonstrukce, která skonči-
la letos na jaře, vznikla tělocvična pro 
děti, ordinace pediatra, psychologa 
a logopeda, kteří do domova dojíždějí 
2x týdně, a dále kompletní fyziotera-
peutické oddělení pro děti se závažným 

Bývá již tradicí, že při každém prv-
ním lednovém vydání Novin Prahy 16, 
tedy na začátku roku, využívám re-
dakční rubriky k tomu, abych Vám 
všem, občanům z Radotína, Zbraslavi, 
Chuchle, Lipenců a Lochkova, rovněž 
i všem Vašim příbuzným a známým 
popřál hodně štěstí a především 
pevného zdraví, které je bez pochyb 
základem každého úspěchu v osob-
ním, tak i profesním životě. Činím tak 
jménem redakční rady i v roce 2010, 
možná ještě v intenzivnějším vnímání 
skutečnosti, že zdraví je opravdu to 
nejcennější a nejdůležitější.

Mnozí z nás ještě dokončujeme 
bilancování uplynulého roku, ale je 
potřeba se již dívat vpřed. Letošní 
rok bude významný. Opět po čtyřech 
letech, na podzim, budou zástupci sa-
mospráv skládat účty za svoji činnost 
či nečinnost. Vy všichni máte možnost 
dotyčným reprezentantům politických 
stran, kteří řídili městské části, vysta-
vit oprávněné vysvědčení v podobě 
budoucí důvěry či nedůvěry. Věřím, 
že této možnosti využijete a prokážete 
to, že dění v místě bydliště Vám není 
lhostejné. V našem prostředí se jedná 
o zcela transparentní záležitost, stačí 
si jen vzít k ruce předchozí volební 
programy, přečíst si, kdo co sliboval a 
zkonfrontovat vše s realitou.

Přibližně čtyři měsíce před tím 
budou probíhat řádné volby do Po-
slanecké sněmovny. Asi řada z Vás 
stále tápe, koho bude volit, a říká si, 
že nejideálnější řešení by bylo, aby 
dále pokračovala úřednická vláda Jana 
Fischera. Svědčí to o určité politické 
krizi, vyplývající z minimální důvěry 
občanů ve vrcholné politiky. I v kon-
textu předchozích dvou vět je potřeba, 
abyste v podzimních volbách svojí 
maximální účastí, dali svým komunál-
ním zástupcům co nejsilnější mandát, 
který povede vrcholné politiky k za-
myšlení a k potřebné sebereflexi.

S netrpělivostí budeme v roce 2010 
sledovat i vývoj hospodářské recese 
a očekávat signalizované oživení. 
Berme krize všeobecně jako nedílnou 
etapu, šanci, která při racionálním 
rozboru problému a odstranění příčiny 
má pro budoucnost ozdravný význam. 
Přesto mi dovolte závěrem ještě popřát, 
aby se Vám v osobním životě všechny 
krize vyhýbaly a dostávali jste jenom 
samé dobré zprávy. Pokud některé 
z nich zjistíte na stránkách Novin 
Prahy 16, budeme tomu velice rádi. 
Úspěšný rok.   



Zrušení trvalého pobytuOchrana dřevin a povolování 
jejich kácení

Pokračování z minulého čísla
Poškozování a ničení dřevin rostou-

cích mimo les je definováno jako nedo-
volený zásah, který způsobí podstatné 
a trvalé snížení jejich ekologických 
a estetických funkcí nebo bezprostřed-
ně či následně způsobí jejich odumření. 
V případě zjištění takové skutečnosti 
(tj. při spáchání přestupku nebo jiného 
správního deliktu) uloží orgán ochrany 
přírody sankci rozhodnutím ve správ-
ním řízení. Dále může uložit povinné-
mu, aby provedl přiměřená náhradní 
opatření k nápravě. Jejich účelem je 
kompenzovat, byť jen z části, následky 
nedovoleného jednání.
   Péče o dřeviny je zákonnou povin-
ností vlastníků pozemků, na kterých 
tyto dřeviny rostou. Spočívá zejména 
v jejich ošetřování a udržování. Zvláš-
tě v urbanizovaném prostředí (kde 
vystupuje do popředí otázka provozní 
bezpečnosti) je nezbytnou (zároveň 
ale při neodborném přístupu mnohdy 
problematickou) součástí péče o dře-
viny také provádění různých typů 
řezů – obecně rozlišujeme řezy zaklá-
dací, udržovací a speciální. Každý řez 
(stejně jako jiné pěstební opatření) je 
třeba provádět vždy takovým způso-
bem, aby nedošlo k nedovolenému zá-
sahu ve smyslu poškozování nebo ni-
čení takto ošetřovaných dřevin - prin-
cip péče je tak podřízen obecnějšímu 
principu ochrany. 

Pokud vlastník potřebnými zna-
lostmi, zkušenostmi a dovednostmi 
ohledně řezu nedisponuje, je v takovém 
případě vhodné zajistit příslušné ošet-
ření smluvně prostřednictvím kvalifi-
kované osoby v oboru péče o dřeviny 
(arboristiky), ve smyslu fyzické osoby 

oprávněné k podnikání nebo speciali-
zované firmy. Záleží vždy na uvážení 
vlastníka, který nese za stav dřevin 
přímou zodpovědnost. Orgán ochrany 
přírody nemá pravomoc ořezávání větví 
dřevin ani jiný pěstební zásah schválit, 
povolit nebo nařídit (pouze při výskytu 
nákazy dřevin epidemickými či jinými 
jejich vážnými chorobami může uložit 
vlastníkům provedení nezbytných zása-
hů, včetně pokácení dřevin).

Povolovací režim se vztahuje výhrad-
ně na kácení dřevin. Při rozhodování 
o povolení ke kácení je procesně postu-
pováno podle zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších před-
pisů. Řízení je zahájeno podáním 
žádosti (řízení návrhové – na návrh 
žadatele) a končí vydáním rozhodnutí, 
kterým se kácení buď povoluje, nebo 
nepovoluje. Jedná se o výkon státní 
správy v přenesené působnosti, který 
je ze zákona svěřen obecním úřadům 
a na území hlavního města Prahy (po 
aktuální novelizaci zákona o ochra-
ně přírody a krajiny v přechodném 
období do 1.12.2010) úřadům všech 
57 městských částí jako příslušným 
orgánům ochrany přírody (není mož-
né, aby ve věci kácení rozhodovalo 
nebo činilo jiné úkony zastupitelstvo 
nebo rada obce resp. městské části). Ve 
správním obvodu Praha 16 rozhodují 
o povolování ke kácení podle místní 
příslušnosti ÚMČ Praha 16, Zbraslav, 
Lipence, Velká Chuchle a Lochkov. 
Oprávněným orgánem Úřadu městské 
části Praha 16 je oddělení životního 
prostředí odboru výstavby, dopravy 
životního prostředí Úřadu městské 
části Praha 16 v Radotíně. 

Pokračování v příštím čísle

Nový trestní zákoník
   Dnem 1. 1. 2010 vstoupil v účinnost 
nový trestní zákoník, který je veden 
jako zákon č. 40/2009 Sb. Objevuje se 
v něm nový skutek - „nebezpečné pro-
následování“ (§ 354).
   Z amerických filmů známe situace, 
že když někdo někoho pronásledoval, 
tak soud rozhodl o trestu nebo zákazu 
se k dané osobě přibližovat. Nyní se 
taková ochrana dostává i do našeho 
zákonodárství a od 1. ledna 2010 se 
může postižená osoba bránit. Uvedené 
ustanovení hovoří o tom, že „kdo jiné-
ho dlouhodobě pronásleduje tím, že 
a) vyhrožuje ublížením na zdraví
      nebo jinou újmou jemu nebo jeho
      osobám blízkým,
b) vyhledává jeho osobní blízkost
      nebo jej sleduje,
c) vy trva le jej prostřednictv ím
   prostředků elektronických komu-
    nikací, písemně nebo jinak kotatuje,
d) omezuje  je j  v  jeho obv yk lém
      způsobu života, nebo
e)   zneužije jeho osobních údajů za 
      účelem získání osobního nebo 
      jiného kontaktu, 
a toto jednání je způsobilé vzbudit 

v něm důvodnou obavu o jeho život 
nebo zdraví nebo život a zdraví osob 
jemu blízkých, bude potrestán od-
nětím svobody až na jeden rok nebo 
zákazem činnosti“.

Trestní sazba je podle odstavce 2, 
kde jsou uvedeny přitěžující okolnosti, 
až tři roky nepodmíněně. Uvedený 
trestný čin tedy chrání osobu, která je 
soustavně obtěžována, a je jedno, zda 
je tomu z nepochopené lásky či z jiné-
ho důvodu. Toto obtěžování může být 
nejen osobní, ale i telefonické, písemné 
nebo cestou e-mailu či skypu. Pouze 
osoby, které podobné chování zažily, 
mohou popsat toto psychické týrání, 
kdy buď jste pod neustálým dohledem 
nebo je váš telefon či počítač zahlcen 
zprávami od pronásledující osoby.
   Je však nutné vycházet i z té skuteč-
nosti, že zákonodárce hovoří o dlouho-
dobém pronásledování a toto začalo být 
trestné až 1. lednem 2010, takže nemá 
smysl chodit oznamovat hned na začát-
ku roku, že vás někdo pronásleduje od 
června apod. V této době nebylo takové 
jednání trestné, a proto není možné 
pachatele stíhat.

Zloděj dopaden
Strážníkům se 13. listopadu ve dvě hodiny ráno podařilo zadržet ve Zbraslavi zloděje automo-
bilů při činu. „Hlídka ho přistihla přímo ve vozidle, kam se vloupal,“ informoval vedoucí okrs-
ku Městské policie v Praze 16 David Janda. Doplnil, že se jednalo o muže cizí státní příslušnos-
ti, který nehovořil česky ani jiným mezinárodním jazykem. Pro zloděje si přijeli policisté.
Strážníci zabránili explozi
V sobotu 21. listopadu v devět hodin ráno předešla hlídka výbuchu plynu v ulici K Pří-
stavišti. Strážníci ucítili zápach unikajícího plynu, okamžitě upozornili majitelku domu 
a prodavačku z obchodu s dětskou obuví, který se v domě nachází. Ve stejnou chvíli také 
zavolali pohotovost Pražských plynáren. Do jejího příjezdu z důvodu hrozícího výbuchu 
hlídka okolí domu zabezpečila.
Narkomani z nádraží
Skupinu pěti narkomanů a lidí bez domova vykázali strážníci z radotínského nádraží 
kvůli hluku a znečišťování veřejného prostranství krátce po jedenácté hodině v noci 
29. listopadu. Vandalové po sobě ale nejdříve museli nepořádek uklidit.
Chtěl se zbavit odpadu
Nezodpovědně se chtěl zbavit stavebního odpadu muž, který ho vyhodil 30. listopadu ve 
tři hodiny odpoledne z vozidla ve Starolázeňské ulici. „K černé skládce se ihned přiznal 
a materiál opět naložil do vozu,“ uvedl Janda. Případ si k došetření převzal včetně fotodo-
kumentace úřad městské části.

   Okrsek č. 20 Radotín - sever je začle-
něn v rámci MP hl. m. Prahy do obvod-
ního ředitelství MP Praha 5. V tomto 
okrsku byli výkonem služby pověřeni 
strážníci-okrskáři Jiří Šantín a Pavel 
Orgoník.
   Okrsek se nachází v poměrně klidné 
části vilové zástavby a rozprostírá se 
zde i chráněné území Slavičí údolí. 

Vyskytuje se zde 
d robná proble-
matika s polepo-
váním sloupů ve-
řejného osvětlení 
a autobusových 
zastávek. Problé-
mem je ničení 
zastávek MHD, 

zejména v ulici Pod Klapicí a K Cikán-
ce. Černé skládky se vyskytují přede-
vším v prostoru sadu Višňovka, což je 
soukromý pozemek Lesů Steinských. 

Byly zde zaznamenány tři přípa-
dy odstavených vozidel vykazujících 
znaky vraku, tento nešvar byl řešen 
v co nejkratší možné době. Všechny 
tři vraky již byly odstraněny.

V lokalitě probíhá výstavba a re-
konstrukce soukromých staveb, z to-
hoto důvodu zde probíhají kontroly 
veřejných záborů či částečných uzávěr 
komunikací. Za poslední období bylo 
sedm případů oznámeno na ÚMČ 
Praha 16 pro zahájení správního říze-
ní. V součinnosti s radotínskou radni-
cí jsou prováděny kontroly a následné 
oznamování poškozených chodníků 
či jiných veřejně prospěšných zařízení 
při stavebních činnostech. Na základě 
zjištění při prováděných kontrolách 
bylo na ÚMČ předáno šest případů 
poškození chodníků. Největší stavební 

akcí v okrsku 
je  v ý s t av ba 
P r a ž s k é h o 
okruhu, což se 
nejvíce týká ulic 
Strážovská, Ametys-
tová, Štěrková a Radkovská. 

V oblasti dopravy je velká pozornost 
zaměřena na nerespektování doprav-
ních značek: zákaz zastavení, zákaz 
vjezdu nákladních vozidel a zákaz 
vjezdu do jednosměrných ulic. Stráž-
níci dále dohlížejí na dodržováním 
jízdních tras nákladních vozidel zabez-
pečujících výstavbu Pražského okruhu.

Zejména pak s rostoucí intenzitou 
výstavby jsou kontroly zaměře-
ny na udržování čistoty komunika-
cí. Zvýšená pozornost je věnována 
dopravnímu značení a celkové situaci 
v ulici Strážovská. V nedávné době 
zde došlo ke změně dopravního 
značení a k vybudování přechodů 
a usměrňujících (zpomalujících) 
ostrůvků v prostoru křižovatek ulic 
Strážovská - U Sanatoria a Strážov-
ská - Ametystová.
   Oba strážníci zajišťují v okrsku bez-
pečné přecházení na přechodech pro 

chodce, zejména 
v lokalitě náměstí 
O s v o b o d i t e l ů 
u mateřské školy, 
Petrklíče a Zvlášt-
ní školy praktické. 

MP přivítá větší 
spolupráci s ob-
č a n y ,  z e j m é n a 

pak včasné využití tísňové linky 156, 
nebo poskytnutí jiných informací vy-
užitelných pro rychlé a účelné řešení 
vzniklých problémů.

   Na základě častých dotazů přinášíme 
informaci, jak postupovat při zrušení 
údaje o místu trvalého pobytu občana, 
který se v místě trvalého pobytu ne-
zdržuje, nájemní nebo vlastnický vztah 
k objektu určeného k bydlení nebo jeho 
části (bytu) byl ukončen a tento občan 
místo trvalého pobytu nezměnil.

Vlastník objektu (určeného k bydlení, 
ubytování nebo individuální rekreaci) 
může v souladu s ust. § 10 odst. 8 záko-
na č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
a rodných číslech a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon o evidenci obyvatel), 
písemně požádat o poskytnutí infor-
mace o občanech hlášených v tomto 
objektu k trvalému pobytu. Pokud 
zjistí, že v tomto objektu je k trvalé-
mu pobytu hlášený občan, se kterým 
byl v minulosti ukončen nájemní ne-
bo vlastnický vztah, může využít ust. 
§ 12 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona 
o evidenci obyvatel a v souladu s ust. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
správní řád) podat žádost o zrušení 
údaje o místu trvalého pobytu tohoto 
občana. 

Žádost podává vlastník objektu 
nebo oprávněná osoba – nájemce 
předmětného bytu. Vlastník objektu 
k žádosti předkládá: výpis z katastru 
nemovitostí (originál nebo ověřenou 
kopii), u bytového družstva i listinu, 
kterou prokáže oprávněnost jednat 
za bytové družstvo. Oprávněná osoba 
(nájemce bytu) předkládá k žádosti 
kopii nájemní smlouvy. Vzhledem 
k tomu, že dle ust. § 12 odst. 2 zákona 
o evidenci obyvatel, je navrhovatel 
povinen existenci důvodů uvedených 
v odst. 1 písm. c) ohlašovně prokázat, 
může k žádosti předložit písemné 
vyjádření svědků - sousedů, kteří 
potvrdí údaje uváděné v jeho žádosti. 
Ohlašovna ve správním řízení roz-
hodne o zrušení údaje o místu trva-
lého pobytu občana, pokud jsou sou-
časně splněny všechny podmínky ust. 
§ 12 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona 
o evidenci obyvatel. Místem trvalého 
pobytu tohoto občana se stane, po na-
bytí právní moci rozhodnutí ve věci 
a v souladu s ust. § 10 odst. 5 věta dru-

há zákona o evidenci obyvatel, sídlo 
ohlašovny, v jejímž územním obvodu 
mu byl trvalý pobyt úředně zrušen.

Pro občany hlášené k trvalému 
pobytu v katastrálním území (k.ú.) 
Radotín je ohlašovnou trvalého 
pobytu (dále jen ohlašovnou) ÚMČ 
Praha 16, Václava Balého 23/3, 153 00 
Praha - Radotín, oddělení evidence 
obyvatel a osobních dokladů na adrese: 
náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha - 
Radotín. Pro občany hlášené k trvalé-
mu pobytu v k.ú. Zbraslav a Lahovice 
je ohlašovnou ÚMČ Praha - Zbraslav, 
Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Pra-
ha - Zbraslav. Pro občany hlášené k tr-
valému pobytu v k.ú. Velká Chuchle 
a Malá Chuchle je ohlašovnou ÚMČ 
Praha - Velká Chuchle, U Skály 262/2, 
159 00 Praha - Velká Chuchle. Pro ob-
čany hlášené k trvalému pobytu v k.ú. 
Lipence je ohlašovnou ÚMČ Praha - 
Lipence, K Obci 47, 155 31 Praha - Li-
pence a konečně pro občany hlášené 
k trvalému pobytu v k.ú. Lochkov je 
ohlašovnou ÚMČ Praha - Lochkov, 
Za Ovčínem 1, 154 00 Praha - Lochkov.

Žádost o poskytnutí údajů z infor-
mačního systému evidence obyvatel 
o občanech hlášených k trvalému 
pobytu ve správním obvodu Prahy 16 
(dle ust. § 10 odst. 8 zákona o evidenci 
obyvatel) podává vlastník objektu 
u odboru občansko správního, od-
dělení evidence obyvatel a osobních 
dokladů ÚMČ Praha 16, náměstí 
Osvoboditelů 21/2a, Praha - Radotín. 
Pokud vlastník objektu žádost pode-
píše před pracovnicí oddělení, nemusí 
být podpis ověřený. Správní poplatek 
za poskytnutou písemnou informaci je 
50 Kč za každou i započatou stránku. 
   Současně upozorňujeme, že dle ust. 
§ 8 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel 
subjekty, které získávají osobní údaje 
z informačního systému evidence 
obyvatel podle zvláštního právního 
předpisu, nejsou oprávněny k jejich 
shromažďování, předávání a využí-
vání mimo působnost stanovenou 
v tomto předpisu a jsou povinny 
zajistit ochranu dat před náhodným 
nebo neoprávněným přístupem nebo 
zpracováním.

Na pošty v sobotu. Od začátku ledna jsou 
rozšířeny hodiny pro veřejnost na poštách 
v Radotíně (pošta 512, náměstí Osvobodi-
telů 1409) a na Zbraslavi (pošta 516, Elišky 
Přemyslovny 446). Každou sobotu mají 
otevřeno od 9.00 do 13.00 hodin.
Výběrové řízení. Úřad městské části Pra-
ha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
referent/referentka úseku krizového říze-
ní a vymáhání pohledávek. Nástup mož-
ný od 22. února 2010. Přihlášky je nutné 
zaslat nejpozději do 3. února. Více infor-
mací naleznete na úřední desce ÚMČ, 
informačních tabulích v Radotíně a na 
webových stránkách www.mcpraha16.cz.
Uzavírka ulice Černošická. V rámci 
další etapy stavby č. 0113 – TV Lipence, 
rekonstrukce komunikací a stavby inže-
nýrských sítí, se od 18.1.2010 předpokládá 
uzavírka další části ulice Černošická, a to 
v úseku: K Obci – Oddechová. Objízdná 
trasa linek autobusů MHD je navržena 
polookružně (směr Smíchovské nádraží):
Do zastávky „Pod Kyjovem“ beze změny 
a dále Josefa Houdka – Jilovišťská – 
Na Bambouzku – Jiříčkova – Štemberova – 
U Lip – Jílovišťská – Josefa Houdka a dále 
po své trase. Ruší se zastávka „Lipence“. 
Zároveň dojde ke zrušení a posunutí za-
stávky BUS MHD „U kapličky“. Náhradní 
provizorní zastávky budou zřízeny v uli-
cích Jílovišťská, Na Bambouzku a Štembe-
rova. Objízdná trasa pro ostatní automobi-
lovou dopravu ve směru Dolní Černošice 
a Kazín je vedena ulicí Obilní, kde bude 
provoz řízen přenosným světelným signa-
lizačním zařízením a dále pak po souběžné 
komunikaci s ul. Černošická. 
Snížení příspěvku na provoz vozidla. 
S účinností od 1. ledna 2010 platí vyhláš-
ka č. 451/2009 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka Ministerstva práce a sociálních věcí 
České republiky č. 182/1991 Sb., kterou 
provádí zákon o sociálním zabezpečení 
a zákon České národní rady o působnosti 
orgánů České republiky v sociálním za-
bezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 
Dochází ke snížení částek příspěvku 
na provoz motorového vozidla pro rok 
2010. Jeho výše činí pro občany, jejichž 
zdravotní postižení odůvodňuje přiznání 
mimořádných výhod pro těžce zdravotně 
postižené občany III. stupně, 3 360 Kč 
u jednostopého vozidla a 7 920 Kč 
u ostatních vozidel a pro občany, jejichž 
zdravotní postižení odůvodňuje přiznání 
mimořádných výhod pro těžce zdravotně 
postižené občany II. stupně, 1 150 Kč 
u jednostopého vozidla a 3 000 Kč 
u ostatních vozidel. Beze změny zůstávají 
pro letošní rok podmínky uvedené v usta-
novení § 36 odst. 4 věty druhé, ve kterém 
je uvedeno, že pokud žadatel o příspěvek 
na provoz motorového vozidla splňuje 
podmínky pro přiznání více příspěvků, 
snižuje se výše druhého a každého dal-
šího příspěvku o 420 Kč u jednostopého 
vozidla a o 2 124 Kč u ostatních vozidel. 
Občanu uvedenému ve větě první se výše 
příspěvku na provoz motorového vozidla 
vyplaceného na rok 2010 zvýší podle § 36 
odst. 5, jestliže v roce 2010 ujede ze závaž-
ných důvodů více než 7 000 km.  
Jen existenční minimum. Od ledna 2010 
vstupuje v platnost zákon č. 306/2008 Sb., 
který novelizuje § 11 odst. 3 písm. c) zá-
kona o pomoci v hmotné nouzi. Plná in-
validita se mění na invaliditu III. stupně. 
Současně nabývá účinnosti ustanovení 
v písm. h) odst. 1 § 24 zákona o pomoci 
v hmotné nouzi: Osobě, která je zaopatře-
ná a po celý posuzovaný měsíc je invalid-
ní ve III. stupni invalidity bez nároku na 
invalidní důchod a je starší 18 let, snižuje 
částku živobytí na existenční minimum 
bez možnosti dalšího navýšení, s výjim-
kou (dle požadavku MPSV) zvýšení za 
výkon veřejné nebo dobrovolnické služby 
v rozsahu min. 30 hodin měsíčně. 
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Solární elektrárna...
fotovoltaické články podpoří výcho-
vu žáků k udržitelnému rozvoji, ve 
vstupním vestibulu bude vyhrazeno 
místo pro informační panel, na němž 
se bude průběžně zobrazovat aktuál-
ní výroba elektrické energie přímou 
přeměnou slunečního záření a další 
sledované parametry (mj. i informa-
ce o snížení emisí CO2). Škola bude 
také informovat prostřednictvím 
webu, na kterém budou tato data 
on-line. Vedle fyzikálních předmětů 
by systém měl pomoci zatraktivnit 
i výuku předmětů, ve kterých se 
promítá environmentální výchova. 

Městská část Praha 16 také projek-
tem podporuje snahu ČR zvýšit do 
roku 2010 podíl OZE na pokrývání 
energetických potřeb společnosti ze 
současných asi tří na osm procent. 

Výstavba fotovoltaických článků 
v rámci snížení energetické nároč-
nosti budov v majetku MČ Praha 
16 není jediným záměrem svého 
druhu. Od roku 2008 má radotínská 
radnice připraven projekt využití 
tepelných čerpadel pro vytápění 
areálu škol a knihovny v Loučanské 
ulici. Projekt je však možné uplatnit 
pro výzvu v rámci fondů EU až nyní, 
kdy Magistrát vykupuje pozemky 
pod budovou II. stupně a ostatní 
plochy areálu školy od církve. Do 
tohoto momentu nedala církev sou-
hlas se záměrem. 

Městský kamerový systém v Praze   Jak vypadá místo, kde se dění ze zá-
běrů kamer nainstalovaných v ulicích 
Prahy sleduje, nám bylo na chvíli po-
voleno zhlédnout přímo v operačním 
středisku Policie ČR na Krajském ředi-
telství policie hl. m. Prahy. Po průcho-
du kontrolním rámem jsme tu obdrželi 
označení „návštěvníka“ a převzal si nás 
průvodce na cestu do hlubin budovy. 
Pohled na stěnu se čtyřmi obřími ob-
razovkami obklopenými dalšími osmi 
menšími družkami, každá promítající 
záběry z jiného místa, je určitě půso-
bivý, navíc po chvíli u necvičeného 
oka vyvolává tak trochu pocit závrati, 
tím víc, že nedokáže zároveň nešilhat 
po dění na monitorech seřazených na 
stolech před službukonajícími policisty. 
Přes všechny vizuální vjemy si ale člo-
věk udělá přehled o důležitosti tohoto 
místa až po mnoha otázkách – a od-
povědích.
   Takže hezky popořádku - kamerový 
systém je podle slov encyklopedie: uži-
tí kamer ke sledování prostor, k zobra-
zování záběrů z kamer na monitorech 
a archivaci natočených záběrů. Měst-
ský kamerový systém (MKS) buduje 
hlavní město Praha postupně od roku 
1998 pro zvýšení bezpečnosti svých 
obyvatel i návštěvníků. V současné 
době je na území hlavního města 
Prahy umístěno 546 kamerových sta-
novišť a 49 monitorovacích pracovišť 
MKS. Sem je integrováno i 81 kamer 
Technické správy komunikací (TSK) 
hl. m. Prahy a 850 kamer Doprav-
ního podniku hl. m. Prahy – Metro 
(DP - M). Možnost sledovat záběry 

kamer má kromě Policie ČR a Měst-
ské policie i krizový štáb hl. m. Prahy, 
pražská Zdravotnická záchranná služba 
a Hasičský záchranný sbor, TSK, DP - M 
a Dopravní řídící ústředna hl. m. Prahy. 
Archivaci záběrů však mají povolenu 
pouze operační střediska Policie ČR.

Po jedenácti letech provozu MKS 
už se policisté naučili využívat jeho 
možností jako plnohodnotného ná-
stroje nejen pro prevenci kriminality, 
ale především 
k získávání in-
formací. Přibý-
vající množství 
žádostí o vyhle-
dání udá lost í 
na konkrétním 
místě v kon-
k ré t n í m č a se 
je samozřejmě 
dáno i stou-
pající kvalitou 
z á z n a m ů 
a jejich přijí-
m á n í m  c o b y 
důkazního ma-
teriálu.

N a  p ř e s n á 
č í s l a  j sme  s e 
zeptali nadporučíka Bc. Jana Vág-
nera, vedoucího operačního stře-
diska Obvodního ředitelství Policie 
ČR - Praha II, kam spadá i Praha 16: 

„Během uplynulého roku bylo na teri-
toriu Prahy II zaznamenáno městským 
kamerovým systémem 222 událostí, 

buďto přímo obsluhou, nebo na 
základě požadavků ostatních služeb 
policie nebo orgánů místní správy. 
166 z nich bylo předáno dle konkrétní 
trestné činnosti dalším složkám na 
záznamovém mediu podle jejich 
požadavků.“ Vlastním vyhledáním 
pracovníků MKS bylo zjištěno a ná-
sledně hlídkami policie zadrženo 
70 pachatelů trestné činnosti. Zpětně 
se také kontroluje, zda některý z hlá-

šených trestných činů nebyl za-
znamenán prostřednictvím MKS. 
     V současné době je v oblasti Praha II 
celkem 73 kamer, z toho 6 nepohybli-
vých. Při mimořádných opatřeních 
má, díky systému komunikace, ope-
rační středisko přístup i k obrazové-

mu záznamu z vrtulníku. Přínosem je 
i možnost náhledu na kamery jiných 
městských částí či dopravního pod-
niku v prostorách pražského metra.

„Při samotné realizaci a návrzích no-
vých kamer spolupracuje operační 
středisko s magistrátním odborem 
krizového řízení, servisní organizací 
KH servis a orgány místní správy. 
Spolupráce je na velmi vysoké odbor-
né úrovni, z posledních projektů stojí 
za připomenutí realizace kamerového 
systému v prostoru parku na Karlově 
náměstí, na které se přesunuly záva-
dové osoby zejména z okolí Národní 
třídy či Wilsonova nádraží,“ dodává 
nadporučík Vágner.

Na území Prahy 16 je v současné 
době nainstalováno 6 kamer a Měst-
ská část Praha 16 má v plánu zřídit 
pro místní služebnu Městské policie 
vlastní monitorovací pracoviště. 
Podle zkušeností za poslední roky 
je zřejmé, že realizací městského 
kamerového systému došlo v Praze 
k rozmělnění pouliční trestné čin-
nosti. Samozřejmě ji nelze vytlačit, ale 
díky kamerovému systému se ji daří 
eliminovat a účinně proti ní bojovat. 
Bližší propojení těch, kdo sledují obra-
zovky a kdo jsou v terénu, by se v tak 
rozsáhlé oblasti, jakou musejí poli-
cejní hlídky na Praze 16 obsáhnout, 
mělo ještě výrazněji odrazit na jejich 
schopnosti zajistit zde bezpečnost.

Volný přístup k záběrům
vybraných kamer:
http://kamery.praha.eu
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motorickým postižením. Dětský do-
mov Charlotty Masarykové tak může 
svým svěřencům poskytnout kom-
plexní péči (léčebnou, preventivní, 
ošetřovatelskou, fyzioterapeutickou, 
psychologickou, logopedickou, vý-
chovnou a sociální).

Největší z investičních akcí za celou 
dobu jeho působnosti (postaven byl 
v roce 1946) proběhla v domově v le-
tech 2008 až 2009. Vzhledem k tomu, 
že domov přijímá děti nejen zdravé, 
ale i opožděné a postižené, je kom-
pletní rehabilitace (cvičení Vojtovou 
metodou, ale i vodoléčba, elektroléč-

ba či magnetoterapie) pro tyto děti 
velkým přínosem a tělocvična je vy-
užívána k pohybovému rozvoji všech 
dětí. Půdní vestavba se zmiňovanými 
prostorami byla z největší části finan-
cována zřizovatelem, tedy hlavním 
městem Prahou, část financí byla od 
sponzorů a z grantů.

Smyslem práce domova je pomoci 
dítěti v nouzi, ať už se v ní ocitlo z ja-
kýchkoliv důvodů. Pomoci mu pře-
klenout dobu, než se v rodině situace 
vyřeší. Nedojde-li k úpravě rodinných 
poměrů, odchází do náhradní rodinné 
péče – do adopce či pěstounské péče. 
Jen v krajním případě se dítě dostává 
do dětského domova školského typu.

Dětský domov    Pokud jste ještě neslyšeli o nadšencích 
z divadelního spolku Gaudium, tak věz-
te, že každý z nich je jiný, ale už tři roky 
je spojuje spontánní radost ze života, 
kterou divákům zviditelňují na mnoha 
akcích připravovaných ve spolupráci 
s Městskou částí Praha16.
   Je tak snadné se zaujetím pracovat 
na hrách a hříčkách; s devatenáctým 
členem spolku se na konci roku 2009 
soubor utěšeně rozrostl o prvního 
technického pracovníka, ale stále 
platí – co nedokáže jeden, umí dru-
hý; svépomocí jsou zhotoveny 1,80 m 

velké loutky mužů i obrovská plátna 
znázorňující renesanční podloubí 
s průhledem do zahrad. Za pomoci 
všech, kdo našli zastrčené poklady 
na půdách, ve sklepích i ve starých 

truhlách u babiček se rodí scéna s ku-
lisami. Kostýmy Vlasta Pilařová šije 

na míru všech postav, 
jimž předtím vdechla 
život na stránkách nové 
hry, v ně se vtělují herci 
a celé to voní iluzemi 
a tajemnem.

Poče t  před s t aven í 
sehraných za krátkou 
dobu trvání souboru 
vyráží dech, dosáhl už 
čísla 72. S přibývajícími 
zkušenostmi vzrůstá 
i délka představení, ať 
už jde o loutkové či hra-

né pohádky, nebo o hry pro dospělé 
diváky. Dokonce i poezie má v reper-
toáru souboru stálé místo. Nezahálejí 
ani hudební nástroje - kytary, akor-
deon, klávesy, flétny a perkusy jsou 

neoddělitelnou složkou příběhů. 
Šťastným útočištěm souboru se sta-

lo Kulturní středisko U Koruny, kde 
také nejčastěji vystupuje. Letos tu 
v prvních měsících roku chystá pro 
děti Zimní a Jarní pohádku, v místní 
knihovně užšímu okruhu posluchačů 
(který však stále roste) nabídne poezii 
J. Préverta  Jak namalovat ptáka, aneb 
jakou barvu má láska.

Nejpestřejší program nabídne Gau-
dium na Havelském posvícení: pro 
děti Čtyři pohádky o drakovi a pro 
dospělé hru Jak se medvědici stýskalo. 
Před Mikulášskou nadílkou pro děti 
a Vánocemi s Gaudiem pro ostatní 
ještě diváky obdaří historickými pří-
běhy Oldřicha Daňka Zdaleka ne tak 
ošklivá, jak se původně zdálo. 

   Radotínský filmový klub se rozhodl 
v první klubové projekci nabídnout 
návštěvníkům biografu jeden z nejslav-
nějších amerických filmů. „Na východ 
od ráje“ natočil režisér Elia Kazan 
v roce 1955 podle scénáře Paula Osbor-
na, postaveného na motivech tři roky 
starého románu Johna Steinbecka.
   Volba Steinbeckova románu zapada-
la do obvyklého profilu Kazanových 
filmů, typických svými sociálními 
náměty (V přístavu, Tramvaj do 
stanice Touha, Divoká řeka). Režisér 
kladl důraz na pečlivý výběr exteri-
érů (Steinbeck umístil děj románu 

do údolí řeky Salinas v Severní Kali-
fornii) a současně poskytoval prostor 
vynikajícím hereckým výkonům. 
Z nich nejvýraznější podal tehdy čty-
řiadvacetiletý James Dean v roli Cala. 
Jeho otce Adama ztvárnil Raymond 
Massey, Arona, druhého z bratrů, 
Dick Davalos, jeho snoubenku Abru 
Julie Harrisová. 

Přestože práce na filmu probíhaly 
ve spolupráci s Johnem Steinbeckem, 
filmové dílo se od románové předlo-
hy poněkud odlišuje. Pro filmovou 
realizaci byla zvolena až poslední 
čtvrtá část rozsáhlého literárního díla 
s bohatě rozvětveným dějem, ze dvou 
bratrských soubojů je zobrazen jen 
ten druhý, jen v náznacích je zobrazen 
bouřlivý předchozí život matky Cathy, 
jejíž poznání Calem filmový děj otevírá. 
Nebyla zachována ani postava Adamo-
va čínského sluhy a přítele Lee, jehož 
úlohu v samém závěru přebírá Abra. 
Bez ohledu na tyto změny vzniklo silné 
filmové dílo o boji člověka se sebou sa-
mým, o hledání cesty ke svým blízkým.
   Pro Jamese Deana byla role Cala 

první hlavní rolí vůbec. Do 
p o s t av y  r o z p or up l né ho 
mladíka vložil vlastní vzpo-
mínky na nepříliš šťastné 
dětství a dospívání. Ve filmu 
zcela věrohodné napětí mezi 
synem a otcem podle autorů 
vzpomínek Dean záměrně 
udržoval arogantním posto-
jem vůči staršímu kolegovi 
Masseyovi, čehož ke svým 
uměleckým záměrům aktiv-

ně využil i sám režisér. James Dean 
se po vzoru Marlona Brando „vyučil“ 
herectví v newyorském Actor ś studiu, 
kde si osvojil Stanislavského metodu 
herecké práce. Za svého krátkého ži-
vota stihl vytvořit vedle role Cala ještě 
další dvě velké postavy ve filmech Rebel 
bez příčiny a Obr. Zemřel na následky 
autonehody 30. září 1955.

Na východ od ráje

Kdy k zápisům do prvních tříd
Základní škola Praha-Lipence, Černošická 168
3. února od 14.00 do 18.00 hodin a 4. února od 14.00 do 17.00 hodin
28. ledna je možno nahlédnout do výuky, prohlédnout si školu a její vybavenost
Základní škola Praha-Radotín, Loučanská 1112/3
www.skola-radotin.cz
4. února od 14.00 do 18.00 hodin v budově I. stupně ZŠ
Základní škola Charlotty Masarykové, Praha-Velká Chuchle, Starochuchelská 240/38 
www.skolachuchle.cz
19. ledna od 14.00 do 19.00 hodin
Základní škola Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav, Hauptova 591
 http://zs.zbraslav.cz
3. a 4. února od 14.00 do 18.00 hodin v budově školy Nad Parkem 1180
K zápisu je třeba rodný list dítěte a průkazy totožnosti rodičů nebo zákonných zástupců.

Zaručeně poslední akcí, 
kterou pořádala Městská 
část Praha 16 v roce 2009, 
byl silvestrovský půlnoční 
ohňostroj – z valné většiny 
se odehrál už s datem 2010. 
Kdo se nezalekl nepřízně 
počasí a přišel, nelitoval. 
Berounka i lávka přes ni se 
ztrácely v mlze a rakety vy-
buchovaly jakoby za hranicí 
reálného světa…

V sobotu 12. prosince venku lehce 
poletoval sníh, vycházkám počasí příliš 
nepřálo, ale návštěvníky školy vítaly 
příjemně vytopené a vánočně vyzdobe-
né prostory.

Ten, kdo vstoupil, většinou zahájil 
svou „trasu“ v klubu, kde paní učitelka 
Černohorská s dětmi vyráběla voňavé 
svíčky z medových plástů a vykrajo-
vala rybičky z rychleschnoucí hmoty. 
Dále se podle vůně pokračovalo do 
kuchyňky, království učitelek Kubi-
cové, Čudlé a Marešové, které tu pekly 
perníčky zdobené barevnými poleva-
mi a posypy.

Naproti ve třídě učitelky Vejmelko-
vá a Bílková zase zdobily nasušenými 
přírodními materiály větvičky chvojí 
a z měděného drátku stáčela výtvar-
nice Brollová ozdoby na stromek. 
V další třídě se s učitelkami Špirko-
vou a Chaloupkovou vystřihovaly 
modrostříbrné a červenozlaté hvězdy 
na špejli a s Matrasovou roztomilý 
papírový andělíček. Na dalším stano-
višti se pod dohledem paní učitelky 
Hurábové vystřihovala obrovská bílá 
hvězda a u učitelek Kmochové a Ko-

tíkové si děti barvami dozdobovaly 
sádrové ozdoby na stromeček. U krás-
ného betlému, který vyrobili žáci s pa-
nem učitelem Netopilem, měla svoji 
prodejní výstavku dlouholetá „dvorní“ 
dodavatelka výtvarných potřeb, paní 
Hlaváčková, u níž si každý mohl za-
koupit materiál pro domácí tvoření. 
   Bonbónkem bylo divadelní předsta-

6. Vánoční dílny radotínské ZŠ vení školního dramatického kroužku 
pod vedením učitelky Matrasové 
o vánočních zvycích a „Vánoce na 
ostrově Hačukuli“, všichni se skvěle 
pobavili a zasmáli.

Kdo si chtěl trochu oddechnout 
a načerpat síly, mohl si v místě za-
svěceném odpočinku poslechnout 
koledy a popít ovocný čaj se skořicí, 
kávu či čokoládu…

Sobotní dopoledne uteklo velmi 
rychle a v půl druhé odcházeli s pl-

nými taštičkami či 
krabičkami poslední 
návštěvníci. 

Poděkování za čas, 
který dílničkám opět 
věnovali, patří všem 
jmenovaným, jejich 
pomocníkům z řad 
žáků a panu Voříš-
kovi (který pomohl 
s technickým záze-
mím), Městské části 
Praha 16 pak patří 
d í k y  z a  p o s k y t -
nut í  g ra nt u ,  d í k y 
němuž se mohla akce 
konat.

Že jsou říční lázně v Ra-
dotíně místem rozličných 
sportovních a kulturních 
aktivit, to je radotínské 
veřejnosti dostatečně zná-
mo. Rovněž tak se dobře ví 
o existenci zdejších dvou 
hospůdek. Ale že by se zde 
někdy uskutečnila svatba na 
koňském hřbetě, to ani nej-
pamětníkovatější pamětník 
nepamatuje! Jednoduše pro-
to, že žádná taková nebyla.

Historickým průlomem se stal pátek 
11. prosince 2009, kdy si v sedle svých 

koní řekli ano členové míst-
ního Tarpan Clanu, tedy jez-
deckého klubu, Karel Kadlec 
a Kateřina Klacková.

To ovšem není všechno. 
Jezdecké svatby se v České 
republice občas tu a tam 
konají. Ale oddávající coby 
jezdec – to už je jiná káva; 
takových obřadů se určitě 
moc neuskutečnilo.

Této role se ujal radní 
Městské části Praha 16 
Ing. Petr Binhack. Přesto, 
že počasí nebylo zdaleka 
ideální a někteří lehkomy-
slní a lehce oblečení svateb-
ní hosté prochladli, vlastní 
obřad proběhl za asistence 
matrikářky Jany Bartuš-
kové hladce a elegantně. 
O tom ostatně svědčí i při-
ložené fotografie Anety 

Černé z Kosoře.

Radotínské říční lázně v nové roli

Vynálezy bez hranic ve Velké Chuchli
   Od úterý 29. září probíhalo v Základ-
ní škole Charlotty Masarykové ve Velké 
Chuchli třídenní setkání žáků a uči-
telů ze škol spolupracujících v rámci 
programu Comenius. Ti všichni sem 
za svými českými spoluřešiteli přijeli 
z polské Pily, německého Wuppertalu, 
litevského Vilniusu a turecké Adany. 
Schůzka znamenala jednak seznámení 
s českým prostředím, jednak pokračo-
vání v zahájené spolupráci na projektu 

„Vynálezy bez hranic“. 
Ten se zaměřuje na spojení mezi 

světem obchodu a školami, v jehož 
rámci by se děti měly seznámit 
s požadavky, které na ně bude klást 
reálný život za branami školy, s fun-
gováním a prací průmyslových 
podniků ... Hlavním prostředkem 
je přitom spolupráce – přes hrani-
ce nejen geografické, ale i kulturní 
a hlavně jazykové. Komunikace 
probíhá v angličtině, takže všichni se 
v ní řádně procvičí. Budou ji opravdu 

potřebovat, hlavním cílem projektu je 
stavba elektronické stavebnice včetně 
obalu a reklamní kampaně. Jednotlivé 
části jsou vytvářeny sdílením práce 

– na jedné škole budou shromážděny, 
ale na jiné je práce dokončena. Dvě 
schůzky v tomto roce by měly přinést 
konečnou podobu manuálu ke staveb-
nici a následné rozšiřování výsledků.

Tento projekt zahájený vloni na-
vázal na předchozí část Comenia 

„Aktivní vyučování ve společenských 
vědách“ probíhající v letech 2006 až 
2008. Co bude navazovat? To patrně 
vyplyne až z posouzení toho, jež ještě 
není ukončen.

Seznamte se, prosím: Divadelní spolek Gaudium



MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

Malování a štukování
Topasová 859/33,
Praha 5 - Radotín

mobil: 604 404 907

FORMÁT
ROZMĚRY 
INZERCE

(výška x šířka)
CENA

1/64  27 x 50 mm   320 Kč

1/32  60 x 50 mm   610 Kč

1/16       60 x 105 mm 1190 Kč

1/8     125 x 105 mm    2320 Kč

1/4     125 x 160 mm    4520 Kč

1/2     190 x 260 mm    8810 Kč

1/1     385 x 260 mm    17 180 Kč

titul       70 x 260 mm     11 880 Kč



STAVEBNÍ PRÁCE
- rekonstrukce rodinných
  domů, bytů,
  bytových jader
- fasády
- ploty, zámkové dlažby
- veškeré ostatní
  stavební práce

SIKA MARTIN
TEL.: 777 055 579

OPRAVY 
CHLADNIČEK A MRAZNIČEK

ROZENSKÝ ALEŠ
Strážovská 59, Praha 5 - Radotín

Tel.: 257 912 525
Mobil: 606 834 485

www.rozensky.qmenu.net

 Informační měsíční periodikum pro 
správní obvod Prahy 16. Vydává

Městská část Praha 16. 
Adresa redakce a příjem inzerce:

V. Balého 23, 153 00 Praha – Radotín,
tel.: 234 128 102, fax: 234 128 105, 

e-mail: noviny@p16.mepnet.cz, 
http://www.mcpraha16.cz.

Registrováno pod evid. číslem 
MK ČR E 14517.

Řídí redakční rada. 
Šéfredaktor: Mgr. Karel Hanzlík.

Redaktoři: 
Miloslava Černá, Kateřina Drmlová,

Ing. Pavel Jirásek, 
Mgr. Miroslav Knotek.

Grafická výroba: Emil Souček.
Spolupráce za městské části:  

za MČ Zbraslav  Blanka Velemínská, 
MČ Lochkov Eva Filipová, 
MČ Lipence Michal Popek,

MČ Velká Chuchle Jan Zágler. 
 Redakční uzávěrka 4.1.2010. 

Vychází 15.1.2010. 
Náklad 10 000 výtisků. 

Výtisk a distribuce ZDARMA. 
Tisk Grafotechna print s.r.o., 

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.2.2010.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 2.2.2010. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

zajištěna prostřednictvím České pošty s.p. 
Za obsahovou a věcnou správnost od-
povídají autoři.  Nevyžádané rukopisy 

a fotografie se nevracejí. 
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Rezervace vstupenek je možná
telefonicky na čísle 257 910 322

nebo e-mailem na adrese:
kinoradotin@email.cz

Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,

telefon: 257 910 322,
e-mail: kinoradotin@email.cz

Pokladna otevřena
1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!

Informace, rezervace: Kulturní 
oddělení ÚMČ Praha-Zbraslav,
U Malé řeky 3, tel 257 111 801,
e-mail: kultura@zbraslav.cz.,
www.mc-zbraslav.cz/kultura
Změna programu vyhrazena!

15. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Astro Boy   70 Kč

16. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Ulovit miliardáře   75 Kč

17. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Bronson   70 Kč

22. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Panika v městečku 70 Kč

23. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
V hlavní roli já  70 Kč

24. ledna od 17.00 a 19.30 hodin
Na sever   70 Kč

29. ledna od 18.00 hodin
Na východ od ráje   (FK) 70 Kč

           (členové FK 50 Kč)

30. ledna 17.00 a 19.30 hodin
31. ledna 17.00 a 19.30 hodin
2 Bobule   80 Kč

5. února od 17.00 a 19.30 hodin
Hrdinové z Daranu 70 Kč

6. února od 17.00 a 19.30 hodin
3 sezóny v pekle  75 Kč

7. února od 16.00 a 19.00  hodin
2012   75 Kč

12. února od 17.00 a 19.30 hodin
Vánoční koleda  70 Kč

13. února od 17.00 a 19.30 hodin
Zoufalci   70 Kč

14. února od 17.00 a 19.30 hodin
Ženy mého muže  70 Kč

       DĚTSKÁ  PŘEDSTAVENÍ
Neděle v 15.00 hodin 40 Kč

24. ledna  Povídání o pejskovi
a kočičce    

31. ledna  O princezně, která 
všechno viděla    

14. února  Broučci – Broučkovy
tajnosti  

John Grisham – Hra o pizzu
Rick Dockery, druhý záložní quarter-

back Cleveland Browns, zaviní prohru 
svého týmu v zápasu o titul mistra 

americké ligy a je okamžitě propuštěn. 
Jediný zájemce ochotný ho znovu 

angažovat je amatérský klub z Evropy, 
konkrétně z italské Parmy!

Vydalo nakladatelství Knižní klub

Junot Díaz – Krátký, leč divuplný 
život Oskara Wajda

Oskar, milý, ale značně obtloustlý 
nýmand, sní o tom, že se stane domi-
nikánským Tolkienem a díky tomu 
najde konečně lásku. Jeho rodinu už 
ale po několik generací pronásleduje 

prastará kletba zvaná fukú, jež je 
sužuje smůlou a hlavně nešťastnými 
láskami. Oskar se jednoho léta roz-

hodne, že to s fukú skoncuje.
Vydalo nakladatelství Argo

Lydia Petráňová – Domovní znamení 
staré Prahy

Kniha souhrnně zpracovává historii 
a ikonografii domovních znamení 

v historických čtvrtích Prahy. Podává 
výklad o historii obrazových znamení 
na pražských domech, od počáteční  

ryze orientační funkce přes vývoj k vý-
tvarné bohatosti, až do současnosti.
Vydalo nakladatelství Academia

Astrid Lindgrenová – Petr a Petra 
V jedné stockholmské škole měli 

v první třídě právě čtení a vtom se 
ozvalo zaklepání na dveře. A když se 
dveře otevřely, stály za nimi dvě ma-
ličké děti, ne větší než panenky – po-

prosily paní učitelku, zda by nemohly 
taky chodit do školy. A co bylo dál?

Vydalo nakladatelství Albatros

omas Brezina – Čarodějova věž 
Parta detektivů musí tentokrát 

rozlousknout zapeklitý případ. Ve 
vesničce, kde lišky dávají dobrou noc, 
se začne zjevovat čaroděj, který je už 
pět set let mrtvý. Je to duch, nebo se 
jedná jen o nějaké laciné triky? Na-

víc se zdá, jako by všichni obyvatelé 
Limbachu měli co skrývat!

Vydalo nakladatelství Albatros

Místní knihovna Radotín,
Loučanská 1406/1,

telefon: 234 128 460,
e-mail: knihovnaradotin@seznam.cz,

www.knihovna-radotin.cz

16. ledna
Kašpárkův drak Pudivítr

Marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

16. ledna
Reprezentační ples školy

Sál hotelu Barbora
od 19.00 do 24.00 hodin
předprodej od 4. ledna

v obou školních budovách

20. ledna
Promítání pro seniory – Amerika I.

přednáší pan Zdeněk Beránek
Klub KLASU od 15.00 hodin

23. ledna
Sůl nad zlato

Marionetová pohádka
na motivy B. Němcové

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

23. ledna
Trojčlenka

Tři aktovky A. Christie
v podání souboru ZKS

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin

25. ledna
Koncert žáků ZUŠ 

Obřadní síň Městského domu
Zbraslav od 18.30 hodin

30. ledna
Kašpárek na cestách

Tři veselé Kašpárkovi příhody
v marionetové pohádce

Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

6. února
Dětský karneval

Sál sokolovny od 15.00 hodin

6. února
Masopustní bál 

Sál sokolovny Zbraslav od 19.30 hodin. 
Předprodej vstupenek od 18.1.

13. února
Perníková chaloupka

Marionetová pohádka pro nejmenší
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

20. února
Kašpárkova strašidla

Veselá marionetová pohádka
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

od 8. ledna V PEXESU
Páteční Pexo klub pro mládež

Deskové hry, pingpong, tělocvična 
i žonglování s Flowersticky a Diabolem

od 13.00 do 17.00 hodin v Pexesu
Vstup do klubovny volný,

 žonglování za 1100 Kč do června

Pondělky 11. ledna až 1. února
Cyklus Respektovat a být respektován
Pexeso ve spolupráci se Společností 

pro mozkově kompatibilní vzdělávání
1. a 2. Jak postupovat při oprávně-

ných požadavcích vůči druhým (dě-
tem i dospělým), 3. Jak jednat s dětmi 
nebo s dospělými, kteří dávají najevo 
negativní pocity, 4. Konflikty mezi 

dětmi a vytváření návyků
od 17.30 do 20.30 hodin v Pexesu

Účastnický poplatek: 1450 Kč za celou 
základní část (nelze se přihlašovat jen 

na jednotlivá témata) – rezervace nutná

20. ledna
Přednáška – Je mé dítě zralé do školky? 
Vše o nástupu do školky, co má dítě 

umět a jak je na to připravit,
přednáší Mgr. Vlková 

od 16.30 do 17.30 hodin v Pexesu
Vstupné 60 Kč, možnost hlídání

40 Kč/dítě, rezervace nutná

23. – 24. ledna
Víkend s rodinnými konstelacemi

Rodinné konstelace jako nástroj, 
který umožní nahlédnout, zda jsme 
(a jak) zapleteni s osudy členů rodi-
ny a předků (což může být jedním 

z důvodů, proč přes veškerou snahu 
nežijeme tak, jak bychom chtěli), 

terapeutka Eva Smejkalová
od 9.00 do 16.00 hodin v Pexesu

Více info na eva.smejkalova@volny.cz

28. ledna
Ukázkové letecké odpoledne pro děti
Zkušený lektor Miroslav Macků dětem 
promítne obrázky z výstav leteckých 
modelů, leteckých dnů a nechá je pro-
hlédnout si a vyzkoušet model větroně

od 16.00 do 17.00 hodin v Pexesu
Vstupné 60 Kč za rodinu –

rezervace nutná

Od února budou v Pexesu probíhat 
PC kurzy (viz www.attavena.cz)

Celý leden se konají zápisy do kurzů, 
které budou probíhat do června 2010

Žabovřeská 1227, Praha 5 – Zbraslav
více na www.pexeso.org

Lunapark zvaný Apokalypsa ote-
vírá brány. Všude jsou bezpečnostní 
sítě, tak prosím postupujte, žádnou 
paniku. Konec světa v režie Rolanda 
Emmericha, specialisty na katastro-
fické filmy jako Den nezávislosti 
nebo Den poté, je totiž nečekaná 
švanda.

2012 hodilo přes palubu ame-
rické vlastenectví a posadilo na 
blockbusterový trůn spasitelský hu-
manismus, kterému se nedokážete 

nesmát, i kdyby vám na nočním stol-
ku ležely sebrané spisy dalajlamy.

První osa se točí kolem neúspěš-
ného spisovatele (Cusack), který se 
v Yellowstone setká s šíleným vizi-

onářem a zjistí, že celý svět půjde 
k čertu, takže se snaží zachránit 
svou exmanželku a děti. Osud 
Cusackovy dysfunkční rodiny je zá-
kladem pro emocionální bázi filmu 
a přenos tradičních hodnot jako ro-
dina, láska, víra a naděje, větší pří-
nos mají ale coby průvodci na cestě 
hledání Noemovy archy skrz bortící 
se zeměkouli.
   Onu pochodeň lidskosti nese mla-
dý afroamerický vědec Adrian, ve 

kterém se pere 
et ická urput-
nost s exaktní 
s t ř í z l i v o s t í 
a sexuálními 
pudy, které jej 
vábí k dceř i 
(t a k té ž  a f ro -
a mer ic kého) 
p r e z i d e n t a 
USA.
   Síla intelek-
t u á l n ě  pr o s -
t inkého 2012 
ale nespočívá 
ve fotogenic-
kých výjevech 

zkázy z Top ten míst na Zemi, zá-
běrech na bortící se Eiffelovku nebo 
katedrálu sv. Petra v Římě (v Praze 
se filmové tsunami nezastavilo), ani 
ve fantaskních záběrech lodí. Je totiž 

dílem stejně katastrofickým jako 
legračním – vznikl zvláštní hybrid 
CATASTROMEDY. Hlášky postav 
a verbální timing jsou na toxicky 
vysoké úrovni a nečekaně cynicky 
shazují i napínavé pasáže; komický 
prostor má zejména široká ruská 
duše reprezentovaná buldočím mi-
liardářem a odvážným pilotem Sa-
šou, mnišská odevzdanost v Tibetu, 
britská královna s nezbytnými psíky 
a černohumorná pasáž s kaliforn-
ským guvernérem Arnoldem.

Triky z digitální říše jsou bombas-
tické, místy ale čouhají z plátna až 
běda. Co naplat, Roland Emmerich 
je muž, pro něhož je i fráze „over the 
top“ zatraceně maličká – létající auta 
a svět pod vlnou obří tsunami mu 
nestačí: cestu, jakou se rodina dostá-
vá z horké sopečné kaše, by nepřežil 
ani Chuck Norris se Supermanem. 
Zázrak střídá zázrak a Emmerichovi 
musí závidět všichni svatí. Konci by 
sice prospělo radikální krácení, pro-
tože závěrečná titaniková anabáze 
působí jako neumětelské sabotérství, 
ale i tak jde o třeskuté zemětřesení 
v rámci žánru.
   Soudný den je tady: lidstvo plánuje 
a Bůh se směje. Alespoň v Emmeri-
chově hlavě. A pokud nebudete brát 
2012 smrtelně vážně, je pravděpo-
dobné, že si celuloidové naplnění 
předpovědi Mayů užijete i vy.

Recenze: 2012
Stejně jako nás, i mnohé 
obyvatele Radotína zne-
pokojuje stav domu č. 38 
v ulici Karlická. Rozbitá 
okna a pohyb bezdomov-
ců není věc, z které by se 
dalo radovat.  Dům však 
v současné době nemá 
majitele, tomu původní-
mu byl zabaven a nyní 
jej spravuje soudem 
určený správce, který se 

připravuje dům prodat v dražbě. Naštěstí dal alespoň 
správce souhlas Městské policii k vstupu na pozemek 
a do objektu, aby zde mohla provádět pravidelné kon-
troly a nezvané návštěvníky 
vykazovat. Doufejme, že dražba 

proběhne rychle a nový majitel se o svůj majetek 
náležitě postará.

Boží muka v centru 
Lochkova se znovu 

zaskvěla v plné kráse.. 
Městská část Praha-

-Lochkov původně plánovala jen jejich 
vnější opravu, ale protože byla po začát-

ku prací zjištěna rozsáhlejší poškození, 
rozhodla se pro kompletní rekonstrukci  

podstavce i křížku, kterou se podařilo 
uskutečnit i díky přispění sponzorů. 

V Korunce proběhne v lednu zápis 
do kurzů, které byly otevřeny již 
v prvním pololetí školního roku.

23. ledna
Big beat párty

poslechově taneční akci spojenou 
se křtem hudebního CD: „STARÝ 

…& …YARAREE“ pořádá sobalový 
oddíl  v radotínské Sokolovně

od 19.00 hodin, 
v průběhu večera zazní hudba kapel 

Beer Sanatorium, Dyk je to jedno, 
Beer band, jako kmotři nového CD 

se tu objeví klasický kytarový
virtuos Štěpán Rak, vynikající

šéuchař Zdeněk Pohlreich a rockový
kytarový mág Petr Henych

6. února
15. radotínský bál

pořádá Městská část Praha 16
v Sokolovně Radotín,

k tanci zahraje hudební skupina Smeč,
předtančí Standardklub Praha

Vstupenky bude možné zakoupit 
v Kulturním středisku „U Koruny“ 
vždy v pondělí a ve středu od 8.00 
do 12.00 hodin a od 13.00 do 18.00 
hodin, cena vstupenky  je 130 Kč, 

místenky 20 Kč, v den bálu lze lístky 
zakoupit přímo v Sokolovně

10. února
Pódiová zkušenost

koncert mladších žáků Základní 
umělecké školy Kl. Slavického

Sál Kulturního střediska Radotín
od 18.00 hodin

16. února
Myslivecký ples

pořádá Myslivecké sdružení Radotín
v Sokolovně Radotín

od 20.00 do 3.00 hodin,
k tanci zahraje kapela z Kraslic
Vstupné 150 Kč, místenka 30 Kč

17. února
Žákovský koncert

vystoupení Základní umělecké školy 
Kl. Slavického

Sál Kulturního střediska Radotín
od 18.00 hodin

20. února
Maškarní sport bál

pořádá Sokol Radotín a RSK Volejbal
v Sokolovně Radotín,

k tanci zahraje Globus Band
od 14.00 hodin odpolední karneval 

pro děti, vstupné 40 Kč
od 20.00 hodin samotný sport bál, 
jednotná cena vstupenky 150 Kč
 Předprodej od počátku února

v trafice u autobusového terminálu



Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám

V případě, že se chcete zúčastnit slosování o věcné ceny, zašlete nebo doneste vyluštěné znění tajenky vepsané do 
ústřižku pod křížovkou. Ústřižek odstřihněte a doručte na adresu redakce:  V. Balého 23, 153 00 Praha - Radotín. 
Na obálku napište heslo KŘÍŽOVKA, kontaktní adresu nebo telefonní číslo. Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé tajenky. Výherci si svoji výhru mohou převzít na adrese redakce. Ústřižky s vyluštěným textem bu-
dou zařazeny do slosování, pokud dojdou do redakce nejpozději do 4.2.2010.

1. Alena Perrová
Zbynická 1566/7

Radotín                                       
2. Pavel Müller

Strážovská 790/60  
Radotín

3. Irena Maria Kowalská
Karla Michala 50

Zbraslav
jméno...........................................................tel. spojení.............................
adresa.........................................................................................................
znění tajenky..............................................................................................

Přijde pan Šimša k lékaři a stěžuje si: „Pane doktore, strašně mě bolí levá noha.“ „To je stá-
řím, pane Šimšo,“ chlácholil ho lékař. „Ale to nemáte pravdu, pane doktore, ta pravá je stejně  
stará a ... (viz tajenka)!“

MĚSTEČKO NA DLANI

Než vyjedeme do hor

Více informací nejen o typech lyží 
naleznete na www.skiservis.cz.
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Po tì�ké havárii se øidièi obou bourajících vozù probudí vedle sebe v nemocnici. �Posly�te,
nevidìli jsme se u� nìkde? �Kdybychom se vidìli pane, tak ... (viz tajenka)!�

Úspěšní luštitelé získají pivní ceny 
od společnosti Pivovary Staropra-
men.Pivovary Staropramen jsou 
druhým největším výrobcem piva 
v České republice a svým zákaz-
níkům nabízejí nejširší portfolio 
pivních značek. To tvoří značky 
Staropramen - Ležák, Granát,
Světlý, Černý, Braník, Ostravar 
a pivní speciály Velvet a Kelt.

Nabídku doplňují belgická piva 
Stella Artois, Hoegaarden, Leffe 

a Belle-Vue Kriek. Společnost pro-
vozuje také vlastní síť značkových 
hospod Staropramen. Nejznámější 
je hospoda Potrefená husa, kterou 
můžete navštívit již v osmi městech. 

Více informací najdete na:
www.pivovary-staropramen.cz. 

   Dalším z kamínků měst v prstenci kolem 
Prahy, se kterými se seznamujeme v zimním 
období, je Příbram, která je zároveň obsaho-
vě i velmi vhodná na slavnostnější lednovou 
procházku. Do Příbrami přijedeme vlakem 
nebo autobusem, ale můžeme použít i osob-
ní vozidlo. To případně zaparkujeme poblíž 
autobusového či sousedícího vlakového ná-
draží, výchozího místa výletu. 

Od nádraží vykročíme mírně z vršku 
do ulice Čs. armády, v níž se dáme vpravo 
k nejbližším semaforům (0,35 km). Zde 
se pootočíme vlevo, přejdeme křižovatku 
a přes můstek nad Příbramským poto-
kem vnikneme do ulice Prokopské. Tou 
pokračujeme k semaforům u okresního 
soudu (0,25 km). Za křižovatkou je nepa-
trné náměstí Arnošta z Pardubic, jímž se 
protáhneme mezi úřadem práce a Českou 
spořitelnou k budově ČSOB. Tam zahne-
me vpravo Zahradnickou ulicí do ulice 
Dlouhé (0,2 km). Celé této lokalitě se říká 
Na Rynečku. V Dlouhé ulici s barokními 
domy zamíříme vlevo k nárožní kavárně 
Schody (0,06 km). Před ní vpravo je ulička 

uzavřená průčelím jakési kapličky. Ulička 
je zdánlivě slepá a jakási kaplička není kap-
lička. Otevřeme-li totiž nenápadná vrata v  
její průčelní zdi, náhle se před námi objeví 
potemnělé a tajuplné schodiště vedoucí na 
Svatou Horu. 
    Svatohorské schody jsou na návrh K. I. 
Dientzenhofera zastřešenou chodbou v dél-
ce 400 m, kudy se poutníci ubírali poklonit 
sošce gotické Madony z tmavého hruškové-
ho dřeva a kterou vyřezal možná sám první 
pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Pout-
níci museli vyšlápnout 365 schodů, což nám, 
zdatným turistům, problémy dělat nebude. 
A pokud ano, síly nabereme na kamenných 
odpočívadlech lemujících schodiště. V jeho 
asi dvou třetinách délky jsou dvě protilehlé 
branky, zpoza nich je pěkný výhled na město 
a část Brd. Skoro na konci schodiště je v pra-
vé boční zdi další branka, za kterou najdeme 
nepřístupnou kapli Svaté Máří Magdalény 
v podobě grotty - umělé jeskyně. Podíváme 
se do ní jen dveřní špehýrkou. Schodiště 
pak ústí přímo do úchvatného nitra areálu 
Svaté Hory (0,475 km). Ve 14. století, a mož-
ná i o něco dříve, tu na výšině nad městem 
stával kostel Panny Marie. Od roku 1658 byl 
nahrazen velkolepým barokním chrámem, 
na jehož tvorbě se podíleli význační archi-
tekti a umělci tehdejší doby jako C. Lurago, 
D. Orsi, J. Seitz a jiní. Milostná soška Panny 
Marie svatohorské s Ježíškem, neboli Sva-
tohorská madona, je umístěna v zasklené 
skříňce stříbrného rokokového oltáře koste-
la Nanebevzetí Panny Marie. Vůkol kostela 
je čtyřkřídlý ambit s dalšími kaplemi. Ná-

dvoří je pak lemováno 
arkádami a do dvora 
otevřenými nárožními 
kap lemi  s  b ohatou 
štukovou a malířskou 
výzdobou, mezi nimiž 
vyniká Březnická kaple. 
Vnitřní část areálu, ze 
kterého učinili jezuité 
nejproslulejší poutní 
místo v Čechách, opus-
tíme hlavní Pražskou 
branou. 
   Venku před areálem 
je rozlehlé prostranství 
určené pro srocování 
poutníků. K němu se 
přimyká malý pahrbek 

se sousoším Kalvárie z roku 1692. Na straně 
prostranství odvrácené od města si všimne-
me stromořadí lip, ve kterém je při cestě od 
boční Březnické brány 78 m hluboká studna 
se stříškou. Voda ve studni je prý léčivá. Na 
prostranství s mariánským sloupem objeví-
me červenou turistickou značku, po které se 
skutálíme lesoparkem do ulice Mariánské 
údolí a jí sklouzneme skrze náměstí Josefa 
euera na příjemné Václavské náměstí 
v historické části města (0,65 km). 
   Příbram je připomínána k roku 1216, ale 
kdy byla povýšena na město, není přesně 
doloženo, snad za vlády Jana Lucembur-
ského či LP 1406 s obdržením znaku nebo 
až v 16. století. Jisto je, že se v těsném okolí 
obce již ve středověku rozvinula těžba stří-
bra a olova, čímž Příbram vbrzku získala 
hornický charakter. Největší rozmach těžby 
se odehrál v 16. a v 19. století. V roce 1874 se 
Příbram stala sídlem báňské akademie, jímž 
byla až do roku 1939. Po 2. světové válce 
nabyly zdejší doly nového významu, a to 
v důsledku rozsáhlé těžby radioaktivních 
surovin. Zároveň však blízko města vyrost-
ly neblaze proslulé trestanecké pracovní 
tábory, jejichž nuceným osazenstvem byli 
i političtí vězni.

My z útulného Václavského náměstí 
u obchodní zóny na Pražské ulici projdeme 
krátkou Lázeňskou uličkou k semaforům 
u Jiráskových sadů, na zelenou přeběhneme 
silnici, načež odbočíme vlevo a se zeleným 
turistickým značením cupitáme podél 
střední zdravotnické školy a následně ulicí 
Gen. R. Tesaříka do Tyršovy ulice k zámeč-
ku (0,5 km). Ten byl původně postaven ve 
14. století na popud Arnošta z Pardubic 
jako hrad zvaný Ernestinum a náležel praž-
ským arcibiskupům. Právě v něm spočívala 
Svatohorská madona nejdříve. V roce 1670 
byl hrad rozšířen a přebudován v zámeček. 
V 19. století byla v zámečku zřízena hor-
nická škola. V současnosti hostí muzeum 
III. odboje. Zelená značka poté pokračuje do 
Hailovy ulice a na náměstí T. G. Masaryka 
ke kostelu sv. Jakuba Většího (0,2 km). Kostel 
pochází ze sklonku 13. století, leč léty doznal 
barokních a pseudorenesančních úprav. 
Zvláštností je prohození rafiček ve věžních 
hodinách, malá ukazuje totiž minuty a velká 
hodiny. Z náměstí T. G. Masaryka pocho-
dujeme městem po žluté značce směrem 
na Březové Hory. Mineme klidové zákoutí 
u rybníka Hořejší obora, na moment se ocit-
neme znovu u železniční stanice, kde po láv-
ce zdoláme kolejiště a pak stoupáme hezkou 

vilovou zástavbou 
až ke kostelu sv. Pro-
kopa v Březových 
Horách (1,5 km). 
Původně barokní 
kostel sv. Prokopa 
z let 1724 - 1733 byl 
v roce 1879 změněn 
do pseudoromán-
ského vzhledu. Od 
kostela Sv. Prokopa 
spadneme na ná-
městí J. A. Alise 
s novorenesančním 
kostelem sv. Voj-
těcha z roku 1879 
v centru Březových 
Hor (0,6 km). Březové Hory vznikly roku 
1555 z hornické osady. Roku 1896 byly 
povýšeny na královské horní město. Od 
roku 1953 jsou součástí Příbrami. Ze 
spodního rohu náměstí je vidět těžní věž 
uzavřeného Ševčinského dolu, dříve císaře 
Franze Josefa, a objekt Hornického muzea 
na sousedním náměstí H. Kličky, kam se 
rychle přesuneme (0,2 km). 

Muzeum bychom v našem programu 
určitě neměli vynechat, přestože se tím 
zdržíme o takové dvě hodiny. Muzeum 
nabízí několik variant cenově příznivých 
prohlídek, včetně dolů Vojtěch a Anna 
ležících o 450, respektive 750, metrů dále. 
Vede k nim modrá značka, ale my se od 
Ševčinského dolu svezeme kousek povr-
chovým hornickým vláčkem k ulici Pod 

Struhami. Od ní je to k Vojtěchovi coby 
kamenem dohodil. V dole Vojtěch, který 
jako první na světě dosáhl hloubky 1000 
metrů, zavítáme například do vodní štoly, 

která nás přivede do dolu Anna. V něm se 
třeba projedeme důlním vláčkem k Pro-
kopské jámě se dnem o úctyhodných 1600 
metrů níže. S dolem Anna se rozloučíme 
u východu při ulicích Husova a U Dolu 
Anna. Ulicí U Dolu Anna se dáme vlevo do 
ulice Anenské, kterou pokračujeme vpravo 
rodinnou zástavbou až k nám již známé 
lávce přes koleje, jíž využijeme pro dosa-
žení cíle našeho výletu u vlakového nebo 
autobusového nádraží (1,0 km). 

Jestliže však Hornické muzeum vyne-
cháme, vrátíme se od Ševčinského dolu na 
náměstí J. A. Alise a vyhledáme Mariánskou 
ulici. Je vpravo od kostela sv. Vojtěcha. Mari-
ánskou ulicí potom spěcháme zpátky do Pří-
brami, dokud nás nezbrzdí železniční přejezd. 
U něho odbočíme vlevo do Nádražní ulice, jíž 

se souběžně se železniční 
tratí ubereme po asfaltové 
cestě. I takto natrefíme na 
lávku přes koleje a dorazí-
me do cíle (2 km). 
   No, a ještě nám zbývá 
vysvětlení, proč se článek 
o Příbrami jmenuje Měs-
tečko na dlani. To proto-
že jeden z místních rodá-
ků, spisovatel Jan Drda, 
napsal knihu ve své době 
velmi oblíbenou, pro 
niž, stejně jako pro její 
filmové ztvárnění, byl 
užit titul shodný s nad-
pisem, jenž je i pro tento 
článek použit. A před-

lohou k dílu byla Janu Drdovi Příbram.
   Procházka měří zhruba 7 km plus nějaké 
krůčky navíc na Svaté Hoře.

JAKÉ LYŽE VYBRAT?
V dnešním článku se zaměříme na 

několik tipů, jak pro sebe vybrat ten 
nejvhodnější typ lyží. Je třeba realis-
ticky odhadnout svou lyžařskou úroveň 
a zamyslet se nad tím, v jakém terénu se 
budu na lyžích převážně pohybovat.
Lyže na upravené sjezdovky pro krát-
ký až dlouhý oblouk
Lyže v této kategorii se vyznačují úz-
kým středem (obvykle kolem  67 mm),  
krojením od 12 do 18 m (dle katego-
rie)  a různými výztuhami, které se 
starají o dostatečnou tuhost. Rychlé 
přehranění a držení na ledu jsou 
jejich hlavními silnými stránkami.
Lyže v této skupině jsou tedy určeny 
těm, kteří tráví min. 80 % času na upra-
vených sjezdovkách.
Univerzální modely do každého terénu
Lyže zařazené do této kategorie jsou ur-
čeny jak pro jízdu na upravené sjezdov-
ce, tak mírně i mimo ni. Jsou většinou 
širší v oblasti pod vázáním (nejčastěji 
72 - 78 mm), což jim dává lepší stabi-
litu při jízdě v měkkém terénu (tím je 
často rozježděná sjezdovka). Mezi další 
vlastnosti patří větší důraz na pružnost 
lyže - tj. důraz na schopnost zvládat 
prohýbání při jízdě v méně upraveném 
terénu. Tyto lyže budou dobře vyho-
vovat tzv. „odpoledním lyžařům“ - tj. 
těm, kteří nevyrážejí na sjezdovku jako 
první, ale zato mnohdy zůstávají až do 
konce dne. Tyto lyže se velice snadno 
ovládají a výborně drží v oblouku.
Dámské lyže na upravenou sjezdovku
V této kategorii naleznete modely jak 
pro středně pokročilé, tak i sportovní 
lyžařky. Od „pánských“ modelů se větši-
nou liší mírně nižší hmotností a měkčí 
konstrukcí, třebaže to neplatí naprosto 
stoprocentně. Nejvýznamnější změna 
oproti „pánským“ modelům je ale v po-
zici těžiště lyže. U dámských modelů je 
těžiště posunuto o 15 - 20  mm dozadu, 
čímž se lyže stává lépe ovladatelná 

a snáze zatáčí. Posledním odlišením 
bývá barevné zpracování.
Lyže na freeride / freestyle
Lyže v této kategorii jsou stále vyhle-
dávanější kategorií lyží. Konstrukčně 
jsou lyže celkově širší, hlavně v oblasti 
pod vázáním. U freestylových se šířka 
pohybuje nejčastěji od 75 do 85 mm, 
u freeridových od 85 mm výše, velmi 
oblíbená a nejvíce rozšířená šíře u této 
kategorie je  95 – 105 mm. Konstrukčně 
jsou lyže poddajnější v průhybu, vyztu-
žené podle kategorie a velmi často se 
pata i špička od středu zvedá, kvůli 
lepší ovladatelnosti ve volném terénu.
Lyže ze závodního oddělení
V poslední době se často setkáváme 
s lyžemi, které splňují parametry FIS 
(u slalomky rádius min. 18 m, u obřač-
ky min. 27 m). Jedná se čistě o klasic-
kou dřevěnou sendvičovou konstrukci, 
zesílenou titanalovou výztuhu a prak-
ticky nejlepší nano skluznici, která po 
správném mazání vykazuje nejlepší 
skluzné vlastnosti.
Jak dlouhé lyže?
V krátkosti lze říci, že pokud hledáme 
točivou lyži, měla by nám sahat přibliž-
ně k bradě až pod nos, univerzálka při-
bližně do úrovně očí a lyže na dlouhý 
oblouk až na výšku postavy. Vždy však 
záleží na schopnostech daného lyžaře, 
jeho požadavcích a představách. Často 
řešený rádius je čistě matematickou 
hodnotou, kterou ovlivníte vybranou 
délkou a svým stylem jízdy, jak směrem 
dolů, tak i nahoru.

Lyžování může být zaměřeno čistě 
jen na výkon, ale nejdůležitější je mít 
z lyžování opravdový požitek. Na závěr 
je třeba říci, že neexistuje špatná lyže, ale 
pouze špatně vybraná lyže.
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Světový mistrovský titul v aerobiku opět do Chuchle
Svěřenkyně trenérky Vrzbové opět uspěly, tentokrát na exotickém Martiniku

Nadšeně hrající Vyšehrad slavil vítězství

Radotínská sokolovna s novými okny

Badmintonová událost roku v Radotíně
Jubilejní 50. Mistrovství České republiky

Ve dnech 29.11. – 8.12.2009 se konalo Mi-
strovství světa ve sportovním aerobiku a fit-
ness týmů, tentokrát v exotickém prostředí, 
na karibském ostrově Martinik. Na tento 
světový šampionát se po úspěchu na Mis-
trovství České republiky nominovaly hned 
dva chuchelské fitness týmy z Aerobik Teamu 
Veroniky Vrzbové a navázaly tak na úspěšné 
výsledky svých předchůdců z oddílu.

Fitness tým kadetek (kategorie 11 – 13 
let) soutěžil ve složení Barbora Křečková, 
Claudie Hrubošová, Michaela Klepalová, 
Kristýna Kudrnová, Matylda Malá, Anna 
Zajíčková, Nikola Ševčíková a Jessica 
Malfatti. Fitness tým juniorek (kategorie 
14 - 16 let) reprezentoval v sestavě Anna 
Saslíková, Markéta Sílová, Barbora Vavro-
ňová, Sarah Vegnerová, Barbora Klepalová, 
Zora Dušková, Andrea Čečrdlová a Alžběta 
Vernerová. Po náročném dvanáctihodino-
vém letu s přestupem v Paříži a krátké akli-

matizaci na tropické podnebí čekalo účast-
nice z Prahy dvoudenní klání o mistrovské 
tituly. První den byla na programu hned dvě 
kola. Dopolední preliminary a odpolední 
semifinále. Při tak vysokých teplotách a vel-
ké vlhkosti vzduchu, která na Martiniku 
vládnou, bylo opravdu náročné podat ma-
ximální výkon. V neklimatizované hale bylo 

za celý den absolutně nedýchatelno a pro 
Středoevropana tam tak panovaly naprosto 
extrémní podmínky. I přesto se však děvča-
ta pustila do boje o medaile s odhodláním. 
Jako první nastupovaly do závodu kadetky, 
kterým se sestava v prvním kole velice 
podařila a u rozhodčích získala nejvyšší 
ohodnocení. Takže kadetky byly po prvním 
kole na senzačním prvním místě. Juniorky 
udělaly ve své sestavě pár drobných chybi-
ček, nicméně i tento výkon byl rozhodčími 
ohodnocen vysoko a děvčata se po prvním 
kole umístila na druhém místě. 

Do semifinálového odpoledního závo-
du nastupovaly oba týmy s odhodláním 
zabojovat. Všechny chuchelské závodnice 
podaly opravdu skvělý výkon a svá umístění 
ze základního kola si udržely. 

Druhý den bylo od 16 hodin na pro-
gramu velké finále. Dopoledne probíhaly 
přípravy na závod, nezbytné česání, líčení 

a úpravy zevnějšků. 
První nastupoval do 
závěrečného klání fit-
ness tým kadetek. Opět 
naprosto bezchybně 
zajetou choreografií 
uhájila děvčata první 
místo z předchozího 
dne a zcela po právu 
získala zlaté světové 
medaile a titul Mistryň 
světa pro rok 2009 
v kategorii Fitness 
aerobik. 

Juniorská katego-
rie začínala kolem 
18. hodiny. Chuchel-

ský fitness tým, mocně podporován 
skandující českou reprezentací, zacvi-
čil svou poslední sestavu této sezóny 
opravdu famózně. Děvčata se po skvě-
lém výkonu umístila na druhém místě 
stejně jako v předchozích kolech a od-
vážejí si z letošního Mistrovství světa 
stříbrné medaile a titul vicemistryň 

světa v kategorii Fitness aerobik.
,,Chtěla bych touto cestou vyzdvihnout 

všechny sponzory a partnery, kteří se fi-
nančně podíleli na účasti obou fitness týmů 
na Mistrovství světa 2009 na Martiniku, 
jelikož bez jejich podpory bychom na šam-
pionát neodcestovaly,“ děkuje úspěšná tre-
nérka a hlavní strůjce chuchelských úspěchů 
Veronika Vrzbová a jmenovitě vyslovuje, kdo 
všechno pomohl. ,,Děkuji firmě Buda-Mont, 
s.r.o., ČEZ Group, Kooperativa pojišťovna, 
a.s., Vienna Insurance Group, Team Honda 
Power Equipment, Česká spořitelna a.s., Ma-
gistrátu hl. m. Prahy, Městské části Praha 5, 
firmě Wago a paní Lence Jirátové, bez jejíž 
obrovské pomoci by chuchelské fitness týmy 
neměly možnost vybojovat tak úžasné tituly.“

Uvidí Praha největší český badmintonový 
turnaj v historii? Poslední tři lednové dny se 
v Praze – Radotíně uskuteční 50. Mistrovství 
České republiky dospělých. Pro všechny 
hráče i badmintonové fanoušky vrchol roku, 
navíc násobený kulatým výročím. Odpověď 
na otázku z úvodu článku tak zní: Velmi 
pravděpodobně ano.

Na VCES – 50. MČR jednotlivců dospě-
lých 2010, jak zní oficiální název turnaje, by 
se měla představit kompletní česká badmin-
tonová špička, včetně všech reprezentantů. 
Turnaj se uskuteční od 29. do 31. ledna ve 
Sportovní hale v Radotíně. Přestože se hala 
nachází v ulici U Starého stadionu, nenech-
te se zmást, je nově otevřená a doslova září 
novotou. Kdo by měl v zářící hale zářit svými 
výkony? Stejně jako každý rok bude největší 
tlak ležet na nasazených jedničkách turnaje. 
Ve dvouhře mužů to bude Petr Koukal, který 
bude útočit už na čtvrtý titul v řadě. Hráč 
první světové padesátky, účastník olympij-
ských her v Pekingu, jeden z nejlepších Evro-
panů – a k tomu všemu v září přidal ceněný 
titul vítěze Mezinárodního mistrovství ČR.

Je-li Petr Koukal králem českého badmin-
tonu, potom královnou je bezpochyby Kristí-
na Ludíková. Juniorská mistryně Evropy ve 
čtyřhře z roku 2007, účastnice posledních 
olympijských her a  mistrovství světa, teprve 

jednadvacetiletá naděje českého i evropského 
badmintonu. Ani ostatní čeští hráči za svými 
reprezentačními kolegy příliš nezaostávají. 
Vesměs jsou to účastníci Mistrovství Evropy 
jednotlivců či družstev, řady evropských 
a světových turnajů, medailisté z předchozích 
mistrovství republiky. Za všechny zmiňme 
například Jana Vondru, který se poslední dva 
roky drží v první pětce evropského žebříčku, 
Martinu Benešovou, dvojnásobnou mistryni 
republiky z loňského roku, nebo Tomáše 
a Ondřeje Kopřivovi, atakující postavení 
na hranici první světové šedesátky ve čtyř-
hře mužů. Pořadatelé turnaje z badmintono-
vého klubu TJ Sokol Meteor Praha – Radotín 
doufají, že i v nejsilnější domácí konkurenci 
najdou cestu k cenným kovům i jejich naděje. 
Zlaté medaile z loňského šampionátu obha-
juje pár Jakub Bitman – Pavel Drančák ve 
čtyřhře mužů a Eva Titěrová ve čtyřhře žen. 
Všichni tři budou patřit k favoritům svých 
disciplín i letos. Najdou cestu za nejrychlej-
ším raketovým sportem i diváci, bude opět 
v pátek a sobotu plno a v neděli vyprodáno? 
Na všechny tyto otázky bude známa odpověď 

po nedělním finálovém bloku 31. ledna.
Na závěr ještě několik základních infor-

mací o badmintonu jako takovém. Jedná se 
o nejrychlejší raketový sport,  při kterém létá 
míček rychlostí přes 400 km/h. Badmintonu 
se věnuje více než 230 milionů hráčů na 
celém světě, což z něho dělá 5. nejpopulár-
nější sport na světě (159 národních federací 
na 5 kontinentech). Divácká atraktivita 
zajistila, že přenosy z badmintonu jsou na 
olympijských hrách pravidelně mezi deseti 
nejsledovanějšími.

                           Program:  
Pátek 29.1.2010
12.00 slavnostní zahájení za přítomnosti
zástupců MČ Prahy 16
12.30 první a druhé kolo smíšené čtyřhry
14.00 první kolo dvouhry žen
15.30 první kolo dvouhry mužů 
16.30 první kolo čtyřhry žen 
17.30 první kolo čtyřhry mužů
Sobota 30.1.2010
9.00 pokračování všech disciplín
až do finále (očekávaný konec cca 17 hod.)  
Neděle 31.1.2010
9.30 finále všech disciplín

Amatérská volejbalová liga kvalitní
Čas letí a radotínská volejbalová liga 

pokročila do své druhé třetiny. Je tedy načase 
vyhodnotit, co se v této soutěži prozatím udá-
lo. Pro nezasvěcené je nutné připomenout, že 
se jedná o 7. ročník amatérské soutěže smíše-
ných družstev.

Asi nejvýznamnějším znakem aktuálního 
ročníku je vyrovnanost. Týmy, které se ještě 
před dvěma lety krčily u dna tabulky, jsou 
nyní postrachem tradičních favoritů. Jejich 
výkonnost obdivuhodně roste. Nejvíce se 
daří nejmladšímu ligovému družstvu Pri-
mitives z Jižního Města a zdravě ambiciózním 
Kunďabím Válečníkům.

Na špici ligové tabulky se začíná formovat 
pořadí nejsilnější čtveřice týmů, které i v mi-
nulém ročníku svedly boj o medaile. Vidláci 
z Vraného - ligu vyhráli čtyřikrát a loňský 
titul jim unikl jen o čtvrt bodu. Jejich hru 
charakterizuje bezchybný výkon v poli, jis-
tota na síti a zkušenost. Právě Vidláci nejvíce 
naplňují nepsané pravidlo, že volejbal se 
hraje až od patnáctého bodu. Gymnázium 
Oty Pavla - se již třetím rokem umísťuje 
mezi nejlepšími. Pokaždé však ztratí rozho-
dující body v tradičním závěrečném turnaji. 
Tým zdobí tvrdý útok, účinné bloky a silná 
osobnost Michala Šimánka, který dokázal 
tým dokonale stmelit a určit optimální sys-
tém hry. Old Stars Team -  loňský vítěz. Tým 
postupně měnil svojí tvář a pět sezón byl 

nejstarším družstvem ligy. V té době těžil ze 
zkušenosti, klidu a propracovaného systému. 
Ze starých harcovníků zbyl na hřišti jen 
srdcař Ruda Sluka, obklopen dvacetiletými 
skokany. Systém hry se od základu změnil. 
Už není určován rozvážnou zkušeností, ale 
mladistvou dravostí. Dlužno však dodat, že 
týmu tento přístup svědčí. Kouzelníci z Čer-
nošic - také jeden z týmů, který stál u zrodu 
radotínské ligy. První ročník Kouzelníci 
dokonce vyhráli. Příchodem kvality nových 
celků, a tak trochu i svojí stagnací, se na další 
dva roky pasovali do středu tabulky. Teprve 
příchodem sester Ševčíkových dostala hra 
Kouzelníků novou šťávu. Obě děvčata jsou 
považována za nejlepší nahravačky a polař-
ky v lize. Dále následují tři družstva středu 
tabulky, která zřejmě svedou boj o postup 
mezi elitní šestici týmů. Jen jednou v této 
skupině chybělo modřanské Torpédo. Mla-
dý celek kolem nestora Matouše Kačaby 
má od začátku lichotivý punc fair play. Tým 
si dlouhodobě udržuje velmi dobrý herní 
standard, přičemž nové posily loví výhradně 
ve své základně. SK Vinička Radotín - do ligy 
vstoupil v roce 2005. Dvě sezóny se potýkal 
s přechodem z volejbalového plácku do 
kvalitní soutěže a končil na předposledním 
místě. V dalších dvou sezónách již dosáhl na 
osmou příčku. Letos už jsou Vinička silným 
soupeřem, kterého se nevyplatí podcenit. 

Nováček nejvyšší basketbalové ligy 
Mattoni NBL Sokol Vyšehrad se na sklonku 
roku konečně dočkal vítězství. Jediný ama-
térský celek v profesionální soutěži pokořil 
tradičního účastníka NBL tým NH Ostrava 
v poměru skóre 75:70. 

Výsledek potvrdil stoupající výkonost hrá-
čů od vyšehradské skály ve druhé čtvrtině 
ligy. Důvody úspěšného zakončení roku 2009 
shrnul na tiskovce trenér Pražanů Jan Ulrych 
následovně: ,,Věděli  jsme, že Ostrava staví na 
dvou Američanech a Stuchlém. Využili jsme 
toho, že Michell a Payne přijeli z vánoční do-
volené. Pochopitelně jsme museli hrát zónu, 
protože Ostrava má pod košem velmi pohyb-
livé hráče. Díky tomu jsme se 
dostali do vedení, které jsme 
uhájili. Výhra byla vyústěním 
našich zlepšených výkonů 
z poslední doby a jsem rád, 
že přišla ještě před koncem 
roku.“ Dále trenér Ulrych do-
dává: ,,Myslím, že jsme všem 
dokázali, že do NBL patříme. 
V útoku jsme zahráli podle 
mě nejlepší utkání. Závěrem 
bych chtěl poblahopřát všem 
hráčům k vítězství.” Naopak 
jeho protějšek Dušan Med-
vecký, asistent Ostravy, byl 
plný zklamání: ,,Zápas se 
hodnotí dost těžko, jelikož 

jsme do Prahy nepřijeli prohrát. Bohužel pře-
devším američtí hráči nepředvedli to, co by-
chom si přáli. Po předvedeném výkonu jsme 
si rozhodně nezasloužili vyhrát. Každopádně 
chci poblahopřát soupeři k výhře.“ 

Zlepšená hra Vyšehradu, který hraje 
zápasy v Radotíně v nové sportovní hale, je 
nejlepší pozvánkou pro fanoušky basketbalu 
na Praze 16. Další zápasy Sokola Vyšehrad 
v radotínské hale: 20.1. středa v 18.15 hod.  
BC Kolín, 27.1. středa v 18.15 hod. USK Pra-
ha, 7.2. neděle v 17.00 hod. Basket Brno, 16.2. 
v úterý 18.15 hod. ČEZ Basketbal Nymburk. 
Více na www.halaradotin.wz.cz

Duší jeho hry zůstává Martin Fučík, od je-
hož přítomnosti či nepřítomnosti na hřišti 
se odvíjí i celkový výkon ostatních hráčů. 
Ekont Eagles - mladý a perspektivní celek, 
kterému se start do letošního ročníku příliš 
nevydařil. Hráči se schází pouze na ligových 
zápasech, což by zanechalo stopu i na těch 
nejlepších. Na samém konci tabulky jsou 
dvě družstva se zcela odlišnou historií. Hasiči 
Chuchle stáli při zrodu radotínské ligy a bě-
hem svého účinkování ochutnali celou škálu 
konečných umístění. V začátcích patřili k těm 
nejlepším. Ve třetím ročníku stáli na stupních 
vítězů. Skončili druzí. Pak se ale karta obrátila 
a chuchelští se propadali stále hlouběji ke dnu 
tabulky. Nezadržitelný, kvalitativní vývoj ligy 
a obecné omlazování všech celků určilo jejich 
osud. Druhým týmem, který se doposud 
nijak výrazně neprosadil, jsou GoodLight.cz. 
Je v lize první sezónu, a tak si zákonitě 
vybírá proslulou nováčkovskou daň. Jeho 
hráči se sice individuálně řadí k průměrné 
výkonnosti ligy, ale stejně jako v Ekontu to 
nesouznívá dohromady.

První třetina ligových bojů naznačila, 
že celková úroveň zůstala přinejmenším 
na podobné hranici, jakou přinesl minulý 
ročník. Přechod do nové sportovní haly 
soutěži svědčí. Stále pozitivnějším rysem, 
který tuto soutěž charakterizuje, je její 
kamarádské pojetí. Na hřišti se týmy ne-
lítostně poperou o výsledek, ale po zápase 
je můžeme vidět v družném, přátelském 
rozhovoru.

Sportovcem měsíce prosince 2009 se staly kadetky
Aerobic Teamu Veroniky Vrzbové

Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za prosinec 2009 se stal zcela jednoznačně 
fitness tým chuchelských kadetek (kategorie 11 – 13 let) Aerobic Teamu Veroniky 
Vrzbové, který ve složení Barbora Křečková, Claudie Hrubošová, Michaela Klepa-
lová, Kristýna Kudrnová, Matylda Malá, Anna Zajíčková, Nikola Ševčíková a Jessica 
Malfatti získal titul mistryň světa na karibském Martiniku. V těžkých podmínkách 
tropického ostrova získaly kadetky, bezchybným cvičením po oba soutěžní dny, 
zasloužený titul světových šampiónek a rozšířily tak neuvěřitelnou sbírku světo-
vých titulů a medailí Aerobic Teamu Veroniky Vrzbové, oddílu, který patří nejen 
v České republice, ale i ve 
světovém měřítku, k jed-
nomu z nejúspěšnějších 
v tomto sportovním odvětví.
Jestliže máte tip, že někdo 
ú s p ě š n ě  r e p r e z e n t o -
val  Prahu 16, zašlete ná-
v r h  n a  u d ě l e n í  t i t u -
lu Sportovec měsíce Pra-
hy 16 na e-mailovou adresu 
noviny@p16.mepnet.cz. Při-
hláška do soutěže o udělení 
titulu musí obsahovat celé 
jméno navrženého sportov-
ce, ročník narození, sportovní 
disciplínu, v níž bylo výjimeč-
ného výkonu dosaženo, včetně 
přesného data (den a měsíc) 
a v rámci jaké soutěže bylo 
výkonu dosaženo. Důležitá je 
i informace, z jaké městské 
části dotyčný je, nebo koho 
reprezentoval. Rovněž prosíme o poskytnutí tel. kontaktu jak na navrhovatele, tak i na 
navrženého sportovce pro zjištění případného souhlasu k medializaci výkonu v Novi-
nách Prahy 16. Podněty zasílejte v termínu do 3. února 2010. Ze zaslaných tipů bude do 
užšího rozhodování zařazen sportovec jednak na základě došlého množství návrhů s je-
ho jménem a také na základě mimořádnosti výkonu v daném sportu a věkové kategorii. 
Vítěz obdrží čestnou listinu  se jmenováním sportovce měsíce a věcnou cenu. Těšíme 
se na Vaše podněty.

Během října a začátku listopadu se díky 
grantu hlavního města Prahy podařilo tělo-
cvičné jednotě Sokol Radotín vyměnit všech-
na okna i vstupní dveře budovy sokolovny 
v ulici Vykoukových. Tento historický objekt, 
který byl vybudován a slavnostně otevřen 
v roce 1932, patří mezi nejzajímavější a nej-
elegantnější stavby v Radotíně. Jeho původní 
okenní výplně ovšem naprosto nesplňovaly 
požadavky na ekonomiku provozu a energe-
tickou náročnost.

Ostatně celý provoz  budovy byl pro ra-
dotínskou jednotu dlouhodobě velmi nároč-
ný.  „V roce 2001 se nám podařilo budovu 

sokolovny plynofikovat. Přebudovali jsme 
stávající kotelnu na koks a díky instalaci 

vzduchotechnické jednotky s přímým ohře-
vem vzduchu jsme i zjednodušili vytápění 
sokolovny,“ říká starosta TJ Sokol Radotín 
Mgr. Miroslav Knotek. „Původní špaletová 
okna v systému teplovzdušného větrání při 
velkých mrazech nedokázala v budově udr-
žet teplotu přijatelnou pro cvičení a značně 
prodražovala její provoz. Výměna oken je 
po realizaci kotelny a opravě sprch, moder-
nizaci restaurace, vybudování víceúčelového 
hřiště s umělým povrchem a osvětlením, 
pochozích ploch a nového plotu kolem 
areálu další velkou investicí vedení rado-
tínského Sokola, která zjednoduší a zlepší 
životaschopnost TJ Sokol Radotín do bu-

doucna.“  Celkové 
náklady na výměnu 
oken a dveří dosáh-
ly částky 1,1 milionu 
korun.

Ko m f o r t n ě j š í 
podmínky v soko-
lovně, jež bezesporu 
hrála významnou 
úlohu ve vývoji 
sportu a kulturního 
života městské části 
na břehu Berounky, 
v budoucnu ocení 
nejen členové So-
kola, ale i ostatní 
občané Radotína, 
kteří se sem vypraví 

na tradiční plesy nebo jiné akce. 



INSTALATÉRSKÉ POTŘEBYINSTALATÉRSKÉ POTŘEBY
Vinohrady 62, Radotín, tel.: 733 543 453, kucma@atlas.cz, www.kucma.cz.

OTVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ 8-12, 13-16 hodin

Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,
rekonstrukce bytů a domů, připojení plynových kotlů a spotřebičů.

OTVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ 8-12, 13-16 hodin

Vinohrady 62, Radotín, tel.: 733 543 453, kucma@atlas.cz, www.kucma.cz.

Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,
rekonstrukce bytů a domů, připojení plynových kotlů a spotřebičů.

Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,Dále provádíme instalatérské, topenářské a zednické práce,

Firma KUCMA dále nabízíFirma KUCMA dále nabízí
výrobu kontejnerových stání
Firma KUCMA dále nabízí
výrobu kontejnerových stání

• příjem zakázek
• plastové rozvody
   vody
• měděné rozvody
• kanalizace
• PVC odpady
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Zednické a obkladové práce
• rekonstrukce bytových jader
• rekonstrukce rodinných domů
• ploty, zámkové dlažby
• štuky
• fasády
• jiné zednické práce
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Petr Kučeratel:

možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací
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